
DARBININKAS
VELNIU VARO PER BELZEBUBĄ 

Vieno latro istorija išryškino, kaip valstybės 
vyrų galvose susimaišė, kas gera ir kas bloga

SECOND-CLASS 81&VVILLOUGHBY AVĖ..
XLV NR. 45 Po»tafle paid at Brookiyn, n. y. PENKTADIENIS • FRIDAY, BIRŽELIS • JUNE 17, 1960 brooklyn 21, n y. 10 CENTŲ

Eisenhowerio kelione į Japonijos sostinę turėjo būti atšaukta
Po šio laimėjimo šaltajame kare Maskva sieks padaryti Japoniją ‘‘neutralią”

NABUSUKE KISHI, Japonijos 
pirmininkas. 60 metų.

Kokia bus toliau Maskvos politika?
Chruščiovas įtikina, kad jo šypsojimasis ir bendradar

biavimo politika yra naudingiausia Maskvai

Makvos Pravda paskelbė aš
trią kritiką “kairiesiem doktri
nieriam” ir pripažino, kad tei
singa politika esanti Chruščio
vo: tai koegzistencijos politika 
ir tai politikai vykdyti buvo 
viršūnių konferencijos. Ką tas 
naujas kaltinimas reiškia?

Tai reiškia, kad Chruščiovas 
savo kritikus nuveikė ir nuo 
jų įtakos politinei linijai atsi
sako. Paryžiaus konferencijos 
metu jis buvo itin spaudžiamas 
“kairiojo doktrinierių” sparno, 
tiksliau sakant — Suslovo. ku 
ris reikalavo griežtesnės poli
tikos prieš Ameriką. Jį palai
kė kariuomenė. Netgi Chruš
čiovo didžiausias patikėtinis ir 
numatomas įpėdinis Kozlovas. 
kaip pranešė iš rytų Berlyno 
komunistinių šaltinių, gegužės 
4 buvo pasisakęs prieš Chruš
čiovą. labiau už Suslovo griež
tą liniją. Pagal tą liniją Chruš
čiovas ir turėjo šokti Paryžiu
je.

Pačioje Rusijoje tos griežtos 
linijos rezultatas buvęs nelauk
tas. Kilęs didelis nusivylimas. 
Žmonės nori geresnio gyvenimo 
o įtempimas su Vakarais jiems

PENKIOLIKA METŲ VAIKŲ TANYBOJE. Judėjimo policininkas
John Warga Grcenvvich Village per 15 metų globojo vaikus einančius 
skersai gatvę, čia matome sveikina artimiausio vaikų darželio lankyto
jai savo "policininką Joną" Policijos tarnyboje jis išbuvo jau 45 metus.

Japonijos vyriausybė birželio 
15 pranešė prezidentui Eisen- 
hovveriui, kad kvietimą jam at
vykti atšaukia. Taigi preziden
tas į Japoniją nevyks.

Japonijos vyriausybė negalė
jo garantuoti prezidentui sau
gumo. birželio 15 pasikartojus 
riaušėm iš naujo stipriausiu iki 
šiol būdu. Apie 20,000 minia, 
daugiausia studentai, puolė par
lamento rūmus, išlaužė vartus, 
apgriovė kai kuriuos namus, 
apvertė ir sudegino apie 20 po
licijos sunkvežimių, policinin
kus daužė akmenim, kaltojo šū
kius p1 ieš Kishi vyriausybe, 
prieš saugumo sutartis, prieš 
Amerika, prieš Eisenhovverio at
silankymą.

Tik po 7 valandų siautėjimo 
policija gavo leidimą pavartoti 
ašarines dujas, pirma sykį per 
8 metus. O ginklo vaitoti jai 
nebuvo leista. Dėl to riaušių 
rezultatai: 1 užmuštas, 270 stu
dentų ir 600 policininkų sužeis
ti.

Japonijos vyriausybė pasiro
dė visai bejėgė atlikti tas funk- 

yra kliūtis kelyje i geresnį gy
venimą. Saugumas ypačiai pra
nešęs atvirą nusivylimą iš Uk
rainos, Kaukazo. Kilę murmė
jimai Chruščiovo adresu, kad 
jis suardė Paryžiaus konferen
ciją: kad nori karo.

Tokis nepasitenkinimas da
vė pagrindo Chruščiovui keis
ti veidą — stabdyti isteriką, 
pasmerkti “kairiuosius doktri- 

apie 
ken

ma-

nierius” ir prašnekti vėl 
koegzistenciją ir viršūnių 
ferencijas.

Washingtone diplomatai
no, kad tuo tai pu Chruščiovas 
laukia Eisenhovverio kelionės 
rezultatų. Po kelionės Chruščio
vas galįs sustabdyti prieūame- 
rikinę kampaniją ir atsukti bliz
gantį veidą.

Paleis Powers?
Rytų Berlyno komunistiniai 

sluoksniai spėja, kad U-2 la
kūnas 
leistas 
minos 
burgąs 
vo ženklas Chruščiovo geros va
lios. kurią prarado Paryžiaus 
konferencijoje. 

Povvers galės būti pa- 
be teismo. Tokios užuo- 
padaręs ir Uja Ehren- 
Stockholme. Esą tai bu-

cijas. kurias vyriausybė pirmiau 
šia turi atlikti — išlaikyti tvar
ką, apsaugoti gyventojus nuo 
riaušininkų ir piktadarių. Vy
riausybė gavo tam reikalui rin
kimuose apie 70 proc. tautos 
pasitikėjimą, o ji nusilenkė ne 
90 mil. gyventojų valiai, bet 
20.000 revoliucionierių, leisda
ma jiem daužyti policiją akme
nim, o policijai neleisdama 
smurtininkų sudrausti jėgos 
priemonėm.

Savo atsakomybę vyriausybė 
dabar dar labiau pabrėžė, pa

PREZIDENTAS EISENHOVVERIS MANILOJE yra Filipinų prezidento Carlos P. Garcia 
ir jo žmonos svečias. Pagal vietos paprotį svečias taip pat apvilktas marškiniais ilgom 
rankovėm, susegamais iki kaklo, kad nereiktų nė kaklaryšio.

KAS YRA AMERIKAI PAVOJINGIAU UŽ ATOMŲ KARĄ?
Aliarmuoja, kad stiprėja Amerikoje abejingi lss dėl 
komunizmo, o komunistai veržiasi padaryti saro pre-

pagandss šaukliais akademinį jauninę 
KUR IEŠKO TALKOS?

Pastebima, kad Maskva A- 
merikoję, kaip ir kituose kraš
tuose, pastaruoju metu ėmė 
ieškoti naujų, rankų komunisti
nėm žarijom žarstyti. Anksčiau 
savo idėjas Maskva platino per 
kitų kraštų intelektualus—pro
fesorius. menininkus, artistus, 
žurnalistus: platino taip pat per 
profesines sąjungas, unijas. 
Kai tie parodė daugiau susipra
timo ir ėmė trauktis, Maskva 
dabar užsimojo įkinkyti stu
dentus, akademinį jaunimą, ku
ris yra radikalesnis, lengviau 
išjudinamas akcijai ir dar ne
pramato visos atsakomybės. 
San Francisco riaušės taip pat 
buvo daugiausia studentų dar
bas.

Amerikoje buvo laukia
ma: kaip prezidentas Eisenho- 
vveris bus sutiktas Japonijos 
sostinėje, kur Maskva jau seniai 
pila dideles sumas, kad suor
ganizuotų Eisenhovveriui smūgi. 
Iki to laiko buvo politinė tyla. 
Jos metu kreipiamos akys į pa
čią Amerika: kiek joje Maskva 
vykdo savo pagrindinę veiklą 
ir kiek jai čia sekasi.

Vienu sakiniu
Kubos karo teismas birželio 

14 pasmerkė tris karininkus su
šaudyti už perversmo rengimą. 
— Prezidentas de Gaulle bir
želio 14 garantavo Alžirui vi
sišką laisvę spręsti savo likimą. 
—Valstybės departamentas pra
nešė 4 kartus prašęs pasima
tymo su lakūnu Povvers. bet 
atsakymo negavo. — Kinijos 
komunistų partija kritikuoja 
sovietinio bloko per švelnią po
litika su Vakarais. — Saugumo 
Taryba Argentinos skundą prieš 
Izraelį svarstys ateinančią sa
vaitę. — Hartforde vyriausias 
teismas išaiškino, kad miesto 
autobusai gali vežioti parapinių 
mokyklų vaikus, ir tai nesiprie
šina konstitucijai. — Anglijos 
BBC radijas Sovietų tebetruk- 
domas. nors pagal vasario 3 
pasirašytą kultūrinio bendra
darbiavimo sutartį to neturėtų 
būti daroma.

Ar tai rinkimų propagandai?
Gub. Rockcfclleris birželio 14 

paskelbė noris sumažinti 1960 
valstybinius mokesčius 10 pro
centų. 

reikšdama parlamente, kad riau 
šes kelia "gerai organizuoti ko
munistai, siekdami nuversti val
džią revoliucijos keliu". Vyriau
sybė tai revoliucijai nepasiprie
šino, patarnaudama tokiu bū
du Maskvai, kuri Japonijos vy
riausybę spaudė dar nauju įspė
jimu nepatvirtinti saugumo su
tarties su Amerika.

Kelionės atšaukimas Japoni- 
jon tos kelionės išvakarėse yra 
didžiausias lig šiol Tolimuose 
Rytuose Maksvo| laimėjimas šal 
tajame kare. Toįimesnis jos sie-

PRIEŠ KA NUKREIPIA SAVO 
VEIKLĄ ŠIUO METU?

San Francisco riaušės buvo 
nukreiptos prieš Kongreso ko
misiją priešamerikinei veiklai 
ti’.ti: reikalavo ją panaikinti, 
nes ji daugiausia išai.'kino ko
munistų agentų. Kongresmanas 
Gordon H. Scherer. kuris Ka
lifornijoje tos komisijos sesijo
je pirmininkavo, birželio 2 
Kongresui pranešė:

riaušės prieš komisiją kilo 
ne gaivališkai; orieš trejus me
tus komunistų aparatas nu
sprendė imtis akcijos prieš ko
misiją, diskredituoti FBI direk
torių, silpninti FBJ įtaka.
KAIP AMERIKIEČIAI i TAI 
ATSILIEPĖ?
>' D. Lavvrence (NYHT) sako, 
kad amerikiečiai pasidarę abe
jingi komunizmo grėsmei. Kon-

Ja-kimas bus išreikalauti, kad 
ponija taptų "neutrali".

Po laimėjimo Japonijos fron
te Chruščiovas galės permesti 
kovos frontą arčiau prie Ame
rikos — atsilankydamas Kubo
je. kur jau yra pakviestas.

Japonijos demokratija — mažuma turi 
imtis smurto prieš daugumos nutarimus

Japonijoje yra dvi didžiausios
partijos: liberalai - demokratai

gresmanas Scherer minėjo, kad 
ir eilė dvasininkų pritarę akci
jai prieš Kongreso komisiją. 
Kaltina jie, kad tai esanti “ma- 
kartizmo” liekana.

D. Lavvrence pastebi, kad 
valstybės sekretoriaus Herterio 
pareiškimas, jog Sovietai Ame
rikoje ir kitose 26 vakaru vals
tybėse turi 300,000 šnipu bei 
agentu, nesukėlė didesnio dė
mesio. Net tarp kongresmany.

Šitoks abejingumas, pasak 
Lavvrence, yra aliarmo vertas, 
nes artimoje ateityje Amerikai 
didžiausias pavojus yra ne ato
minis karas, bet komunistu in
filtracija. — susigyvenimas su 
komunistų skelbiamom idėjom, 
niekinimas to, ką komunistai 
niekina, pripratimas vartoti to
kią moralę, kokią komunistai 
skelbia.

Prieš Castro agresiją
Costa Rica. EI Salvadore ir 

kai kurios kitos Pietų Ameri
kos valstybės rengiasi nutrauk
ti diplomatinius santykius su 
Kuba dėl jos organizuojamo 
tose valstybėse pogrindžio.

— Aleksei Kiričenko, Chruš
čiovo artimas patikėtinis, buvęs 
kompartijos piezidiumo narys, 
visai išimtas iš apyvartos. —

Pėsčiom į New Yorką 
iš San Francisco
Anglų du seržantai iš San 

Francisco iškeliavo į Nevv Yor
ką balandžio 12. Nevv Yorke 
jie bus jau šį penktadienį, 
kelio gaia 3,022 mylias jie 
daro per 67 dienas. Kasdien 
karia po 45-50 mylių, per 
landa po 4-4.5 mylias. Keliauja 
kasdien nuo 6 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Abudu gerokai su
liesėjo.

Tą 
pa- 
su- 
va-

Adolf Eichmann yra tas lat
ras, kuris šiom dienom susilau-
kė daugiau dėmesio nei Castro 
ar Chruščiovas, ir dėl kurio ki
lo tarptautinis konfliktas, at
sidūręs Saugumo Taryboje.

Konflikto istorija tokia:
Prieš mėnesį: Izraelio agentai 

pagrobė Argentinoje Adolfą
Eichmanną. parsigabeno i Iz
raeli ir paskelbė, kad jam ren
gia teismą už 6 mil. žydų nu
žudymą.

Prieš savaitę: Argentina bir
želio 8 pareiškė Izraeliui pro
testą ir reikalavo Eichmanną 
grąžinti. Suminėjo, kad Argen
tina pasiryžus svarstyti jo iš
davimą Vokietijos ar tarptau
tiniam teismui, kuris ji teistų 

ir socialistai. 1959 rinkimuose 
liberalai demokratai gavo abso
liutinę daugumą — 298 atsto
vus parlamente, socialistai tik 
167, o komunistai 1.

Socialistai betgi pasirodė 
veržlesni ir rėksmingesni. Jie 
išėjo su šūkiais: kova prieš dau
gumos tiraniją, kova prieš min. 
pirmininką Kishi, kuris “griau- 
ja demokratiją”. Ir tą kovą vyk
do ne tik šauksmais ir rankų 
kėlimu, bet ir smurtu. Antai, 
gegužės 19, kai parlamente 
buvo svarstomas Japonijos — 
Amerikos saugumo sutarties 
pratęsimas, socialistai užtvėrė 
įėjima į parlamento rūmus ir 
neįleido parlamento pirminin
ko. Reikėjo policijos, kad pir
mininkas būtų įleistas į parla
mentą.

Socialistai dabar piestu sto
jo prieš saugumo sutartį sų Ą- 
merika, nes jų reikalavimai — 
Japonija turi būti neutrali ir 
nutraukti visus karinius santy
kius su laisvuoju pasauli.

Dabartiniu metu jie reikalau
ja ne tik saugumo sutartį at
mesti, bet ir paleisti parlamen
tą ir skelbti naujus rinkimus.

Kapituliacija senate
Senatas birželio 15 atšaukė 

įstatymą, kuris reikalavo, kad 
studentai, kurie nori gauti fe- 
deralinę paskola, pasirašytų pa
reiškimą, jog jie nedalyvauja 
organizacijose, siekiančiose 
smurtu versti valdžią. Tas įsta
tymas veikė nuo 1958. Iniciaty
vos jam panaikinti ėmėsi šen. 
Kennedy.

Kaip Amerika įvertina naują 
Maskvos pasiūlymą dėl nusigink 
(avimo

Amerikos atstovas F. M. Ea
ton Ženevoje birželio 15 pareiš
kė, kad naujas Maskvos pasiū
lymas “visuotinai nusiginkluo
ti” siekia palikti Europą Sovie
tų malonei.

— Amerikos vyriausybė bir
želio 15 uždraudė pardavinėti 
14 rūšių lūpų pieštukus — juo
se yra nuodų.

ANGLŲ SERŽANTAI Mervyn Evans ir Patrick Maloney atžygiuoja J 
New Yorką.

pagal Jugtinių Tautų genocido 
konvenciją.

Izraelis nesutiko. Ėjo dery
bos. Argentina nusileido: tegul 
pagrobtasis bus teisiamas Iz
raelio, bet tuo metu jis turi 
būti Argentinos atstovybės r i
muose Tel - Avive.

šią savaitę: birželio 13 Iz-
raelis atmetė Argentinos kom
promisą. Argentina birželio 15 
apskundė Izrae’į Saugumo Ta
rybai. Laukiama, kad byla bus 
svarstoma ateinančią savaitę.

Pereitą ir šią savaitę spau
doje gyvi pasisakymai už ir 
prieš Izraelio poziciją.

Ginantieji remiasi moraliniu 
principu: nusikaltimas turi bū
ti nubaustas; to reikalauja tei
singumas. O Eichmanno nusikal 
timas baisus — 6 milijonai gy
vybių.

Kritikuojantieji remiasi labiau 
teisine tvarka:

— Kas Izraeliui davė teisę 
būti teisingumo vykdytoju, jei 
tas Eichmanno nusikaltimas bu
vo padarytas ne Izrae!io teri
torijoje. ne Izraelio piliečio, ne 
Izraelio piliečiam; jei padarytas 
tada, kai Izraelio valstybės dar 
nebuvo?

— Kokius principus įveda 
Izraelis i tarptautini gyvenimą, 
jei jis vartoja ir pateisina są
moningą įsibrovimą į svetimą 
teritoriją ir žmonių grobimą, 
o už grobimą kai kur yra net 
mirties bausmė?

Ieškantieji išeities sampro
tauja: teisti galėtų Vokietijos 
teismas; teisti galėtų tokis spe
cialus tarptautinis teismas kaip 
Nuernberge . . .

Argentina žino, kad visa tei
sinė argumentacija yra jos pu
sėje. Jos prestižas reikalauja 
netylėti, tačiau ji žino taip pat, 
kad ją gali apkaltinti latrų den
gimu, nacių globojimu. Ji pa
siskubino tad pereitą savaitę 
vieną nacį išduoti Čekoslova
kijai.

“Išeitį” suras Saugumo Ta
ryba: gal būt skaitytis su į- 
vykdytų faktu ir reikalą grei
čiau nustumti į šalį. Juo la
biau, kad Saugumo Taryboje 
tarp sprendėjų sėdi ir atstovas 
Sovietų Sąjungos;

ji yra nužudžiusi daugiau mi
lijonų nei Eichmannas; ji yra 
pagrobusi iš 
daugiau nei 
grobtųjų yra

svetimy kraštu 
Izraelis (tarp pa- 
ir gen. Kubiliū-

metų panašiai ar-ji prieš 20 
gumentavo kaip šiandien Iz
raelis: atėję į Lietuvą bolševi
kai rengė teismus lietuviam už 
tai, kad jie nepriklausomoje 
Lietuvoje veikė prieš komuniz
mą!

Visa istorija išverčia aikštėn 
ne tik Hitlerio laikų baisumus, 
ne tik Jungtinių Tautų negalią, 
bet ir Vakarų galvojimą, ku
riame ima įsigalėti ir būti vie
šai ginamos bolševikų moralės 
pažiūros: tai naudinga mano 
valstybei, partijai, taigi, tai ir 
yra gera.



“Na, tai kas?’"*,>i Gal tada atsižvelgs Švedijos 
•‘•vyriausybė ir jam dovanos. Nau 
-ji įvykiai betgi visas jos sva
jones apvertė aukštyn kojom.
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švedy kontržvalgyba prikal
bino Ingę Berglund pranešinė
ti apie savo simpatiją mariną 
.Emst Anderssoną, kuris buvo 
komunistas ir šnipinėjo Sovie
tų marinų attache pavaduotojui 
priovui. Inge patyrė iš Anders- 
sono, kad jis pasiryžęs ją ves
ti ir išvykti į Sovietus, kur jam 
pažadėtas jau karininko laips
nis. Tai užtikrinęs jam drau
gas Anissimov, Tasso agentūros 
šefas.

Ingė pranešė apie tai kontr
žvalgybai, bet

ji neatsisakė vilties perkal-
mes-

Orlovas Švedijoje (4) • “Ogll ii gaMftau & pė- 
dėti?’ teitai teiravosi Ingė.

Iš pirmo žvilgsnio Ingot nepatiko toji Lillian. Ji buvo raudonais plaukais, žaliom akim ir rū

ko cigaretę iš ilgo kandiklio traukdama dūmus. Kas ji gor sutvėrimas?

Paskui melancholiškai ir tyliai 
kalbėjo:

“Jums jis patinka, o jūs jam 
taip blogai patarinėjat”.

“Patarinėju? Aš?”
“Aišku, jūs”. Nuleidus visai 

balsą pašnibždom tarė: “Aš pa
ti užsidirbu pinigą kaip Enbom 
sekretorė. Man vistiek, kas čia 
dedasi. Bet prieš jus ir Emstą

. "Jūs esate tikrai naivi. Inge, “Netaip jau mažai, kaip jum 
jei galiu jus vefidu vadinti. atrodo”, prieštaravo Ingės pa- 
Argl jūs nematote, kad Čia yra liesta ambicija. “Aš manau, aš 
sovietinę šnipę lizdas. Anks- jį netrukus ištrauksiu”.
čiau ar vėliau jis bus išaiškin- Lilian paėmė Ingės ranką, 
tas. O tada jūsų ir Emst lau-. “Jūs esate gera patriotė”, kal
kis kalėjimas".

“Aš sakau tą pat”, atsilįepė
Ingė, pajutusi simpatijos ir pa
sitikėjimo Lilian. ,

“Bet jūs regimai mažai jam 
įtakos padarote”.

bėjo ji tyliai. “Mes turėtume 
abidvi pasistengti. Deja, aš esu 
jau per gerai žinoma kaip En
bom sekretorė. Jeigu aš turė
čiau kokių nors ryšių su kontr
žvalgyba...” • .

Viktoras Anissimovas suren- 
.-«■ gė vaišes. Buvo pakviestas An- 
. - • derssonas kartu su savo mergi- 
. ..<na Inge. Anissimovas norėjo, 

.. • kad naujasis jo agentas pasi- 
justų savas naujoje visuomenė- 

.;..^ję. Tiesa, Anderssonas gauda
vo mažus pinigus už savo pa
tarnavimus Sovietam. Bet Ani- 

7‘ššimovas žinojo, kad '
draugavimas, su socialinė ap- 

lin <a labiau žmogų pririša 
negu tas menkas pinigas.

Anderssonas jautėsi tikrai 
laimingas šiuose prabangiuose 

. e kambariuose kalbėdamas su 
. • - rinktiniais žmonėm kaip su sau • 

lygiais, vaišinamas ikrą, šampa
nu. kiek tik norėjo. Tai nne Sve 
dijos laivynas, kur jis jautėsi 

“ nustumtas į paskutinę vietą.
Šiose vaišėsi buvo dar ir ko- 

z munistinio laikraščio “Ny Dag” 
^vyriausias redaktorius Arthur 

Karlsson. Buvo žurnalistas Ert- 
jof Enbom ir jo sekretorė Li
lian Ceder. Iš pirmo pažvelgi
mo Ingei nepatiko toji Lilian.

ae^ih

salioną grįžo vyrai ir šitas po
kalbis nutrūko. Vyrai turėjo sa
vas temas — apie filmus, teat
rą, knygas; vis teiravosi An- 
derssono nuomonės,

ir Anderssonas jautėsi čia 
beveik su admirolo autoritetu. 
Bet jis admirolas , nebuvo ir tu
rėjo neužmiršti, kad vakaras su 
galu ir kad rytoj reikės į dar
bą laive stoti. Tad jiedu su In
ge atsiprašė. Kiti dar pasiliko.

“Mažyli yra kontržvalgybos 
agentė", griežtai pareiškė Li
lian. "Dabar atviras klausimas 
dar, ar Anderssonas nėra mū
šy įdavęs".

“Jei taip, ką draugė Ceder 
pasiūlys?” teiravosi Anissimo- 
vas.

Visų žvilgsniai nukrypo į 
raudonplaukę, čia buvo įprasta 
klausyti jos nurodymų.

“Turim Anderssoną išmėgin
ti”, prašneko Lilian. “Turime 
vėliausiai rytoj susisiekti su Or
lovu. Jis turi duoti uždavinį 
Anderssonui”.

“O kaip su mažyle?” paklau- 
- sė Enbom, tariamasis Lilian še

fas.
“Ją palikite jau man”.

(bus daugiau)

«/EN0IAME SlMfferriNI JUBlLftjŲ

PABKUTINItJ NUTARIMU A 3 % 
DrinMCNtlAl IŠMOKAMI «-*• -

Dividendai apskaičiuojami meti} ketvirčiais dviems metams ar 
dauigiau (3fe% normalaus ir specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apsUiauopma METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar tdefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE
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KINGS COUNTY 
SAVINOS BANK 
A MUTUAL BANK

“...kur jūsų pinigai tarnauja tik
v " BROOKLYN ' '

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad- vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

Brodvray Offlce: 
135 BROADWAY «t Bedford AVe.

nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 
Pirmadieniais — 

nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 
STagg 2-6676

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
k r a utu v e

Lakūnas Powers
U-2 lėktuvo lakūnas Powers 

atsiuntė iš Maskvos žmonai laiš
ką. Laiškas rašytas gegužės 26. 
Praneša apie savo gyvenimą 
— kalėjime skaitąs knygas, ga
lįs išeiti į kiemą saulėje pasi
vaikščioti. BuVęs išvežtas į Mas
kvą, kur jam parodytas mies
tas. Parodė jam net ir jo lėk
tuvo likučius. Jam palydovas 
sakęs, kad jo artimieji galį jį

IŠ VISO TORTO KONFISKAVO TIKTAI WRDE(^4 žiiioną atvykti. Jdtfn sako, kad 
■ • :,r_. numatomas jam teisinas, kurio

“Druskininkų” sovchozo ko- sprendimas galįs būti nuo sep- 
respondentas V. Suraučius pa- tynerių metų iki mirties baus- 
rašęs sieniniame laikrašty, kad mės.
sovchoze vagiami miltai, tada Powers tėvas jau gavo sovie- 
veterinorius įsakė koresponden- tinę vizą ir gali sūnų aplanky- 

sakojo. kad šiuo metu Lietu- r Pasakojo Zimanas taip pat, to neis^eisti daugiau į fermas, ti, kada tik panorės dviejų nie
kaip sekasi spaudai kovoti su Dažnai P35^*0’ kad korespon- nėšių eigoje. Jis numatąs vyk- 
sukčiais ir Židikais. Kalbėjo pa- dent^ iškelia ^tos trūkumus, ti rugpjūčio mėn.

Ji buvo raudonais plaukią, ža-!U * 
liom akim ir rūkė cigarętę

__ ilgo kandiklio. 1 Vilniuje gegužės 5-6 buvo
Atrodė Lilian tokia, kaip fil- ^OS- ««*>•. tele™j°S

mose rodo šnipes. t>'v0 Pagnndl- datjs dar n^,enltinama. Dar
O be to ir jos vakarinis dra- Pranešimas buvo Tiesos re- reikia stiprinti antireliginę pro- 

; bužis buvo taip giliai iškirptas, pagandą".

IŠ LIETUVOS

kad jau vargiai giliau ir bebu- ,.... . .J.. ° . ., . voje esą lo respublikiniu laik-vo galima. Ji atsisėdo pne An- ... ; . ,.r. . . ., . . . . . . . rašau, 4 miestiniai, 58 rajoni-derssono ir labai laisvai su juo . . • , . ,, . . . . u a—-, . _ ... , ,visa laika kalbėjosi. n,al Tuksta"aul gyventojų ten- vyzdžiais. Kaune buvo “Li- pra??sa’ **1 ‘‘t Susidomėjimą kelią Sovietų
J to 7 no loiirročAiii omomniinmii . . ...... . . . kūmai Jau atitaisyti. Bet iš tik- kvietimas, kad artimieji, jį ap

lankytų, o taip pat tas pavaži- 
nėjimas po Maskvą, kuri jam 
atrodžiusi graži. Gal Sovietai 
nori prikalbinti Powers, kad

Kai buvo paduota kava, vy
rai dingo Tasso šefo kambary- 

... je. Salione liko tik dviese. In
ge ir Lilian.

“Emst yra puikus vyras”, 
pradėjo kalbą raudonplaukė gra 
žuolė.

ka 708 laikraščių egzemplioriai, tekso” fabriko tarnautojų by- . . . „ . u . ..
Į ką ragina-labiausiai spau- ia. Joje sandėlininkas Simas rluų viskas eina, kaip ėję. 

dos dėmesį kreipti? Martinėnas buvo didžiausias iš- Plungės “Linų audinių” ko-
eikvotojas ir nuteistas 6 me- respondentas Bumeika skun- 
tam, konfiskuojant turtą. Ne- džiasi, kad už kritikas sieninia- 

-------- - jis pereitų į Sovietų tarnybą
kaip anglų naras Crabbas.

‘Taip, jis man taip pat pa- tytoją informuoti. Zimanas aiš- Išaiškėjo, kad jis padarytas ka- Korespondentas pasakojo,
kino, kad “Sovietinės spaudos Įėjimo tiekėju. Kai spaudoje Tiesoje, Komjaunimo Tie- taigi, ir bedieviai turės savo

Sovietuose spaudos uždavi
niai kitaip suprantami nei A- , .
merikoje. Amerikoje pagrindi- trukus pasirodė, kad Martinė- me laikrašty taip pat buvęs pa- 
nis laikraščio uždavinys — skai- nas vaikščioja Kauno gatvėm, žemintas tarnyboje. 

Išaiškėjo, kad jis padarytas ka-
tinka”, atkirto Ingė kiek agre
syviai.

“Ar jums tikrai jis patinka?”
pagrindinis uždavinys — žmo- aP*e tai buvo parašyta, jis bu- soje jr kituose laikraščiuose bažnyčią, kurioje pamokslinin-

“Tikrai”.
Lilian pritilo, susimąstė trauk

dama dūmus iš ilgo kandiklio, mi jau daug padaryta, bet "pa-

gų auklėti”. Ypačiai esą svar- v° perkeltas į kitą kalėjimą, 
bu auklėti materialistinį gyve- Bet viso jo turto buvo konfis- 
nimo supratimą. Esą ta krypti- kuota tik ... akordeonas, o na

mas, kiti sako ir dveji namai,

žmonės susidomėję skaitė apie kaus Petronis, Ragauskas, Kau- 
“buržuazinių nacionalistų”, neckienė, Ruzgas ir kiti. — ViL 
‘banditų”, t. y. lietuvių partiza- niaus radijas kalbėjo apie gy-
nų veiklą, ir tokios medžiagos ventojų nepasitenkinimą, jog 

automobilis jau buvo perrašy- daugiau pageidauja.
tas kitu vardu. atstovas aiškinosi, kad Lietuvo-

Sovietinė spauda laiko vie- ELTOS ŽINIŲ SANTRAUKA je esą per maža tvenkinių. —

neturi šviežios žuvies. Valdžios

nū iš aktualiausių uždavinių tu- „ . __ , ' ... __ . x _.
rėti “ Ka2'° Bw9o$' kalbininko, Iš Angluos pro Maskvą atvežė
Rot darbu tėviškę Pagiežės kaime, Duse- į Lietuvą 200,000 ungurių; jų
ne visur gervina Zimanas tUParapijoje, restauruoja, bus 120,000 suleido į Alaušo ežerą, 
pasakojo, kad Sofija Aleksan- irenStas jam atminti muzejus. — Konkursas parašyti pjesėm 
dravičienė, korespondentė, pa- —Lietuvos silkių žvejybos ba- Lietuvos okupacijos sukaktį pa
kritikavo vietinį gyvenimą. Ji zė 1959 turėjusi 14.5 mil. rub- minėti pratęstas iki 1960 rug- 
už tai buvo sumušta ir nei mi- lių nuostolių. Kalti netikę tink- sėjo 15. Neatsirado, kas skirtu 
lidja, nei Vilniaus rajono pro- lai, lynai ir žvejai, kurie stati- laiku parašytų, nors premijos 
kuratūra nesiskubino mušeikų nes suvartoja kurui. — Kaune yra 20,000; 15,000 ir 10,000 
sudrausti. nutarta steigti “ateistų namus”, rublių.

KUR GERIAUSIAI PAlLStTl PER ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD - OSTERVlLLE. MASS.. KtR0ETE_ 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONGBĖACH PLIAŽO. PUSV-PA
VĖSYJE. GRASIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETES VILOJE

87 EAST BAYRD. O8TERVILLE, CARE COD, M AM. 
Tel. GA 8-2748

Ištaiginga tila. erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras Jūros pliažas 
5 nūn. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui fr žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15
Mėtiniai savininkai Dr. Ed ir Marija J ARGONAI 
visus mab’niai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

DR. ED JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef. AV 8-5999 

arba nuo birželio 15
Audrone-Jansonas. 87 East Bay Rd.. OstcrviHe. Cape Cod, Mass.

j GENERAL PARCEL & TRAVEL (.(L INC.
MOŠŲ SKYRIAI

135 W. 14th Street 
NEW YORK 11, N. Y.

141 Second Avenue
NEW YORK CITY, N. Y.

3216 Suimt Blvd. 
LOS ANGELES 28, Calif. 
Tel. NOrmantfy 5-9887-r- Tel. CHdsea 3-2583 TM. GRamercy 5-7430

332 Flllmere Avenue 359 West Broadway 132 Franklin Avenue M Raymend Pista W.
eoEFALO ». N. Y. 

Tel. M0hawk 2674
.Tel. ANdrew 8-5040

SO. BOSTON 27. Man
HARTFORD. Conn. 

Tel. Chapel 6-4724
NEWARK, N. J.

Tel. MArket 2-2877

900 Lrterary Rd. 
CLEVELANO 13. Oftfo

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, Mtch.

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23. Pa

2134 W. Chicage Avė.
CHICAGO 22. UI.

Tel. T0wer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAInut 5-8878 Tel. Olckens 2-8232

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Ttel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma | namtis nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE ■ REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. |

Tel. VIrginia 6-1800

KLAUSKITE PATYS SAVĘS'
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS I ILS.S.R.
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
. 5. Ar istikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?

6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus

klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet

GLOBĖ PABCEL SERVICE. Ine.

716 Walnut St 
PH1LADELPHIA 9, PA.
WAfnut 5-3455

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL 
FRontler 6-6399

1313 Addison Rd. Cer. 
Superior Avė. A 71 St 
CLEVELANO 3, OHIO 
UTah 1-0607

1991 Braadvvay 
NEW YORK 23, I* 
LYceum 5-0900

NEWARK 2, N. J. 
263 Market St 
MArket 3-1968

6446 Michlflan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadway
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 3-8764

683 Hudwn Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 54923

346 TMrd Avė. 
PITTSBURO 22, PA. 
GRant 1-3712

979 So. Broad St 
TRENT0N, N. J.
EXport 4«»5

851 Hollina Street 
BALTI MORE 1. MD. 
MUlberry 5-5787

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

MdtOM viaua mana

Manhatun,

CHIROPRACTIC CKftlTSR OF 
MANMAttAN, llė W. 42M 8L 

(Cer. 6*wn» MA) 
CHIROMACTIC CCNTCA OF

CMiUOFRACTIC CRNTRR OF 
0VBKM A LOBO ItLANO 

t14t 18!M>Iii Mvd.
dsmMta ttMNn. L. L R.R.)

Galim* KVIESTIS I N'AMVS bH kur ir bet 
kuriuo l*lku. PMuumMnkite. parašykite arba 
aplankykit* fni» llanuten ir mm4tr illuntnav
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Čia skelbiamas laiškas, kurį 
parašė buvęs politinis kalinys, 
enkavedistų 1940 rugsėjo mėn. 
areštuotas, kalintas Lukiškio ka
lėjime, OSO (osobogo soviešča- 
nija) Maskvoje nubaustas 8 me
tus “pataisos darbam” lageriuo
se ir prieš pat karą išgabentas 
į šiaurės Pečioros lagerį Komi 
ASSR. Po kelerių metų kator
ginio darbo ir daug sirgęs, vi
siškai išsęmtas ir nebetinkamas 
darbui, buvo atleistas iš lage
rio kaip invalidas. Po to nu
tremtas į Rusijos gilumą, kur be 
pažįstamų, be artimųjų, be pa
stogės — pradžioje vietinių gy
ventojų laikomas valkata, ne
buvo ret įsileidžiamas į pasto
gę nakvynės — bet, nenusto- 
damas vilties ir tikėjimo išliko 

h 
ra, ji yra trapi, dūžtama, kaip v būti priblokšta, kai susilpnė

ja atsakingumas už viešąją ge
rove, kai pristinga pasiryžimo 
ginti ne tiktai savo teises, bet 
ir kitų bendruomenės narių. 

Paskutiniai įvykiai rodo, ko
kia dar trapi yra pasaulinė 
laisvoji bendruomenė. Štai su
dužo valdžia Korėjoje, apvirto 
Turkijoje, verčiama Japonijo
je ... Nei vienam iš tų kraš
tų griaunamoji, jėga neįsiveržė 
iš šalies. Ji buvo sutelkta vidu
je, pakurstyta žmonių širdyse. 
Iš šalies buvo paskatinta į ne
sutarimus, aštrią savo valdžios 
kritiką, demonstracijas, “naujos 
generacijos” išsišokimus, parti
nius kivirčus. Mažai betrūksta, 
kad tokiom aplinkybėm laisvė 
pasitrauktų, o jos vietą užimtų 
prievarta.

KAINA

■reaMyife N. Y. „ -- SUS NliHy. N. Y. -------------------
LJaM to AIMF* n -
FaiMą*. - ' .' t4H* WilmyJ» ------ ;-----------------------

La»reM| ***• ROAKŠlNt KOMISIJA. Vyr. reA A 8U2IED2LIS 
Strlpii— Ir Siri—nMlin(|M «to«U*.tatao mmo murffftre. N—MrtU atrelpe- 
aM mošom* ir sre>*owo* M*nriMM prato*. Pavarde paalreiyt* atralpoatal naM- 
tiaal ItreMMa retafccijM auM*P*fe U2 *S**toiiat ******* Ir kaltos redakcija neatsako. 
rCOAKCUA JrAOMINIST RACIJA: »Į8 Wf II e Putoto y Ava.. Breoklyn 21. N. Y.

Kąi Įyvcnamastildiniame name...
viršine tvarka arba prievartaStikliniu namu tenka vadin

ti laiisvojo pasaulio bendruome
nę. Tam yra dvejopas pagrin
das. Viena, ji yra atvira, kaip 
pastebėjo valstybės sekretorius 
Christian A. Herter, vadinasi, 
permatoma ii per stiklą. Ant-

rodo paskutiniai Įvykiai pasau
lyje.

Atvirumas yra geras daly
kas bei reikalingas taikiem žmo
nių santykiam. Taikieji ir tei
singieji žmonės yra atviri, bet 
jie išstatyti suktiem ir klastin
giem. Tenka pasisaugoti. Atvi
rumas pasidaro pavojingas, kai 

. < susiduria su uždarumu, siekian- 
čiu prigauti.

Uždaru pasauliu šiandiien 
yra visas kpmnistinis blokas, 
apsitveręs geležine bei bam
bukine tvora. “Jisai hermetiš
kai uždarytas” — pasakė Chris
tian A. Herter. Uždarytas ne 
vien tam, kad pridengtų savo 
negerovę ir išlaikytų diktatūrą. 
Uždarytas ir tam, kad sudary
tų jėgą prasiskverbti į atvirą 
laisyąjį pasaulį. Tai tvirtovė, 
kuri nieko neįsileidžia, ko ne
pageidauja, o kitus veržliai 
puola.

Tuos puolimas sustipriname 
savo neišmintingu atvirumu.

V. . PAŠAKOJAOUVpS KALINYS

buvo progos, nes ne viename CsItijaM,

Uždaroje bendruomenėje lais
vė užmušama, nes užslopina
mas laisvas žmogaus minties 
ir veiksmo reiškimasis. Lais
voje bendruomenėje laisvė gali gyvas ir sulaukė savo gyveni

me didžiausio džiaugsmo: po 19 
metų vėl susijungė su savo šei
ma šiame palaimos krašte, kaip 
jis laiške vadina Ameriką. Sa
vo draugų jis dabar buvo pa
prašytas atsakyti apie Sibire 
matytus pažįstamus. Jis taip ra
šo:

Pradėdamas laišką, pirmiau
sia noriu atsakyti Į tamstos 
klausimą ■*yl?s‘s^ «.

apie sutiktus-šiaurės Pečio
ros pataisos darbo lageryje Ko
mi ASSR karininkus.

Labai mažai ką galiu apie 
juos papasakoti. Į šiaurės Pe- 
čioros lagerį buvo nugabenta 
daug nubaustų lietuvių, .vadina
mų “politinių nusikaltėlių”. Jie 
buvo surinkti iš visų Lietuvos 
kalėjimų į Vilniaus kalėjimus 
ir gabenami Į lagerius Vilniuje 
sudarytais ešalonais po 15 - 18 
prekinių vagonų, talpinant į 
juos per 40 žmonių.

Aš buvau išvežtas 1941 bir-

Kas tai per kolona? SK-2 — 
tai kolona, į kurią siunčiami 

.. visiškai nusilpę ir nebepajė
giantieji tolimi dirbti kaliniai

s, kinkomi į darbą, kol nei SK-2, 
(ringą), pelagn ^etiihlage- nei ligoninė nepadėdavo. Tuo 
rio liga), flegmonos ... Jos ma- laiku buvo SK-2 lietuvių būrys, 
riškai rovė lodinto iš gyvųjų Mes visi rinkdavomės atokiau 

kitų ir sugulę ant žemės (bu
vo vasara) imdavome svarstyti 
bei svajoti apie išeitį. Daug 
vilčių dėdavome į karo pabaigą,

jį tiktai mačiau, kada atvežė į įolno* pėiiąio dtooa ■—<* tieąiiiiit 
Pečiorą išsodino mūsų ešakmą. gakrfiniralį Md Verkųto ang-> 
Čia visą ešaloną perskėlė į dvi Ity fcacyklp. Gtiežinktiis rtikė- 
grupes, bet mes patekom ne jo tiesti per kalnelius, amtinai ____  _ __
į vieną grupę ir susitikti ne- įšalusioj žemėj, per miškus ir komendan^. Ibi buvo Kretin- kuo jisai užsibaigs — komu-
galėjom. Abiejų grupių mekut užšalusias, pelkes^ be tinkamos gos ar Tauragės komendantas, ristų laimėjimu ar pralaimėji-
nesujungė, kartu į darbų kolo- šiltos aprangos, be normalaus rodosi Tauragės, bet jo payar- mu- Daugiau tikėjome į jų pra
ras negabeno. Tiktai atsitikti- poilsio šaltuose, laikinai sukrau- dė visa* išimto iš atmintips laimėjimą, į greitą karo galą,
nai galėjo kas susitikti jau la- tuose barakuose. Barakuose rei- To pulkininko pavardė, kaip į laisvę*
gėrio darbų kolonose. kėjo miegoti ant plikų narų, man atmintyje mirga, praside-

da raide B.
Dau« išvaizdą prisime- 

nu kartu išvežtų bei naujai la- 
gėryje sutiktų lietuvių, jie ■ vi-

1. J B si kaip ekrane praslenka pro
mano akis, - bet jų pavardžių 
nebeprisimenu, nes didfiausio- 
je depresijoje, fiziškai ir. dva-

- , z * > . siškai iškankintam pavardės ne-
galėjo tinkamai išlikti atminty- 

's ; je> 0 užrašus vesti negalima
buvo nė svajoti. Reikia pasaky- 
ti, kad

' **■ *dti pabaltio-
- čiai savo tarpo buvo draugiški

' I' ir broliški, o Idiy tąvtp ~ vi^

tarpo. Ar galėjo figai išsilai-

visiškas invalidas?
Dabar apie sutiktą lageryje

Su pulk. B. susitikau po dvie
jų karo metų kolonijoj SK-2.

Visi troško ir per iškentėtas 
didžiausias kančias išvysti lais
vę, savo šeimas, savo tėvynę, 
bet dauguma ramybę terado 
šaltoje, amžinai įšalusioje Komi 
ASSR žemėje ...

Mano likimas stačiai stebuk
lingai susiklostė taip, kad at
vedė iki šios dienos padėties. 
Dėkoju galingajam Tvėrėjui. 
Jei anksčiau nelabai tvirtas bu
vau tikėjime, tai po viso to ti
kėjime esu visiškai sutvirtin
tas.

Gaila, kad tiek nedaug , apie 
tuos du asmenis kankinius te
galėjau tamstai papasakoti. Dau 
giau iš aukštesniųjų karininkų 
neteko nieko sutikti ...

PABFttUV PARODA STOCKHOLME
Pabėgėliu paHda Švedijoje, 

Stockholmė, buvo atidaryta ge
gužės 24. Parodos atidarymo me 
tu pasakė kalbas prof. Bertiį, 
Ohlin, direktorius Jarl Hjal- 
marson ir prof. Birger Nerman, 
Baltijos komiteto pirmininkas. 
Paroda atsako į klausimą, kodėl 
žmonės bėga iŠ savo Įu-ašto. ____ ____ ____________________

atviras savųjų puolimas per pa- meniniais žodžiais. Apdaužyti mėn). Kiek ešalonų išvežta, pa- Ogi lageūs tęsėsi kelis Hm- be patalinės, o kartais užterš- parodos rengėjai, ruošdami |ai- pabėgėlių tautinė kul- 
staruosius metus yra stipriai namai bus lengviau užimti. Iš- sakyti negaliu,, bet aš patekau tus Idlometrę^Vrijęian su pulk, toje asloję, dažnai perlytais parodą, turėjo grivoje tiek žiū- centrinis įjįj.
padidėjęs, ypač mūsų publicis- mintingumas ir atsargumas ver- Į penktą ešaloną, po to kai man š. nebuvo lemta nei matytis, drabužiais, kitą dieną vėl dar- rovus, tiek spąudą. “Švenška
tikoje. Pradedama užmiršti, kad čia kitaip daryti: susieiti uždą- buvo paskelbta, kuriam laikui nei girdėti apie jo likimą. bas šaltame ore, nes išsidžio- Dagbladet” Šia proga patalpino n^s'
gyvename tartum stikliniame rai ir sutarti veikti bendrai. esu nubaustas—apie balandžio Nesunku atspėti, koks jį iš- vinti nebuvo galima. Be to— straipsnį “PėbėgMių pagoda ver ' ■
name. Ir taip viskas priešui ma- Tokio išmintingumo bei su- vidurį 1941 m. Atseit, tiko likimas — tai kankinio dar žiaurus saigibihių ir iš kri« čia prisiminti ma^timą, ku-. — Borisas Kozlovas, rusas
tomą. tarimo pristinga ir lietuviam. nuo 1941 balandžio 15 iki mirtis, kaip ir 98 « 99 prpcęnt. minalistų nusikaltėlių parinktų ris niekad Beturi būti'* Užmirš- jūrininkas, nušoko nuo sovietų

# Manoma, kad bus pasitarnau- 1941 birželio 6 išvežta nubaus- tenai nugabentų "politinių nu- perdėtinių elgesys sū politi- to”. Rašoma, kad’ tų Jdhūsi- laivo ir išplaukė į Shetlando
Trapumas yra antroji lais- ta lietuvių tautos reikalui, jei tųjų 5 eša’onai. O kiek prieš sikaltėlių". Juk tam į šiaurės nįaiš kaliniais, jiį. terorizavimas, mų, kuriuos ta pąrdda iškelia,' salas. Paprašė Anglijos vyriau-

vos bendruomenės žymė. Mat bus kalbama, rašoma ir daro- tai buvo išvežta, — niekas ne- Pečioros lagerį ir buvo gabe- keiksmai, kumffiiayimas. ir tt meš nepriValomė. niekad užmirš sybės azylio.
laisvė yra lepus ir dūžtamas ma, kas tik trenkia galvon, žino. narni, kad nebesugrįžtų. ir ti: Pabėgęjįų klaustoasdB ' *'
dalykas, it koks stiklas. Ji lai- Gaila, tokiu būdu trenkiama ne Tuo pačiu ešalonu buvo ve- Ir kas galėjo pakelti kator- - Iš viso to ligos: kriipozinis dingsta, kžį-išuytoą jpt
kosi išvidine tvarką, idėja. Iš- priešui, o sau. žarnas ir pulk. S., bet man su gini lagerio gyvenimą? plaučių uždegimas; ’ škorbūto da, jėga, šėteisfiigiimas

- • * " . • • ’ ’ - - , • - - z v* -i • * 'V :ž .'7

— Taigi išsivadino Mažė, ~ lyg ir teisinosi Uo
gelė. — Toks oras! Motulė nenorėjo leisit' Mažė pa*' 
ti rankas motulei išbučiavo, talkai pasižadėjo, - kad 
tik mane leistų. . Jos.' buvo jau sti Žygė or Diduolę . 
susitarusios. Tik išėję,- ir anas susitikome., IT gėrai, " 
nes būčiau su Mažę bijojusi! Šakė, vilką dabar daž
nai iš girios atslimpina. Kad ir žiburį turėjom, beį,.

— Niekai, Uogele! Atgal mes palydėsim! Bent šbpom, nesidainuos,. balsai pakimę nuo vėjo. O už 
iki pusės lauko___ Jei motulė pavelihš pasaką uogų tamstai vasarą parinkę nunešim, tro-

bėlę kalą išvalysim, iššveisim, žibėte žibės.
. — Sėskis, dėde! Čia, prie mūsų!

Čia, dėde, čia prašome! Geriau girdėsim.
— Palaukit,. Šarkos jūs! Palaukit, ką pasakysiu! 
— Viešnelių prigūžėję! — stebėjosi įėjusi žvaigž-

Prievartai pasipriešinti, o dar 
labiau ją įveikti, nepakanka tik
tai narsos kam nors iš saviš
kių išskalbti kailį. Tokia nar
sa gali tik daugiau pakenkti, 
o ne padėti. Priešas tik ir lau- želio 6 dieną. (Sėdėjau Lukiš-

Atviros kalbos, atvira kritika, kia, kad būtų svaidomas! ak- kio kalėjime nuo 1940 rugsėjo

tarimo pristinga ir lietuviam. nuo 1941 balandžio 15 iki

ALĖ RŪTA =

LIETUVOJE akmenis skaldo.

sikaltimai prieš žmogaus teisę. 
Toliau laikraštis pažymi, kad 
paroda turi ne tiktai tamsias 
perspektyvas, kurios supa Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Joje yra 
šviesesnė pusė, kurioje pasako
jama apie pabėgėlių įsigyveni
mą švediškose sąlygose, apie jų 
darbo įnašą šiame krašte ir apie

-m*- Lanki ja nustojo trukžius 
Amerikos Balsą.
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— 0 ko pati nekiši? — susijuokė Uoktė.
— Motulė neleidžia. — Dar kartą atsiduso Rin

dė ir ėmė stropiai sukti siūlą, seilėmis pavilgydama 
pirštus.

Tik tuo laiku suurkštė Sargis, sulojo, suskali- 
jo, lyg draskomas. Už darželio pasigirdo ploni bal
sai. Moteriški. Ramino Sargį. Durims sugirgždėjus, 
į prieangį suvirto balsai, ir žingsniai, ir juokas. Rin
dė pašoko ir puolė į duris. Uoktė pakėlė galvą. Ty- 
lonė pasitaisė staklių suole, perbraukė delnu nytis, 
stipriau suveržė kelis audeklo galo, suverto į skietą, 
mazgelius.

Dėdeli-Mfitouto besama! Tai. pasakos prašy
simi. .■ V

dėde!' Dainas .mums pravedžiosit. Be 
tamstos kėrktUįriėm; kaip vištelės. O dabar, kad už- 
d*iUuwim^ tffl<YisdS šėtekšnio žuvys upele atplauks 
paskįauštyt l^ ir dėk bučių, eketę prakirtus.

, ^ Ne,;<|ėde, pasaką’ Sustipom atbėgdamos, su

— Sveiki!
— Kad ugnelė per amžius šviestų!
— Aplankyk, saulele!
— Būkit sveikos, būkit gyvos!
Sveikinosi viešnios, užmesdamos ant briedžio ra

go kabės šlapias milines, kailiniukus, purtindamos 
skareles, pasitaisydamos priejuostes, šluostydamos ap
rasojusį ratelį, išvyniodamos nėrinį, nutrepsėdamos 
paskutinius lašus nuo lengvučių naginių ir šiltų vil- 

taų! Žiūri, žiūri į lubas, vis, atrodo, kažinką galvoja. nonių kojinių, kita nežymiai perbraukdama plaukus 
ant kaktos, paglostydama kasas ar pasitaisydama po

— Tegul jau uždulkina,
— Tamgi ir plaunu ...

— Na, eisiu ligonėlio pasižiūrėti. — Pasiremda
mas į lazdą, pakilo Miltautas. — Barškinam čia iš 
tuščio | kiaurą, o jam gal ir pabosta vienam. Ar 
nemiega?

tyliai pataisė Uoktė.

- Kadgi miegotų! — atsakė Žvaigždonė. — Už-

Uoktė sukosi aplink, sodindama viešneles:
— Tūpk prie židinio, jei sušalai, Raine! Čia, žy- 

ge, čia pasistatyk ratelį, arčiau žiburio. O kad plonai 
verpi! Gali prie staklių galo prisitaisyti, Diduole! Va, 
čia. Jei susiburs, aš paderiu. Matei, jau kokį kamuo
lį privijusi! Kaip kopūsto galva. Tenai, Mažę, prie _ donė. — Ar pati Laima čia jums kelią parodė? O 
Rindės! Abi verpėjėlės. Kraičiui peši linelius, ar ne? mano dukrelės jau buvo nerimauti pradėjusios. Tokį

vakarą vienoms . . .
— Ar nepyksit, kad sulėkėm? — nedrąsiai pa

klausė Uogdė. — Rindė vis prašydavo...
Kur čia pykši, kad daug linksmiau nuo jū

sų čtobė^mel — žvaigždonė dar įmetė porą malke* 
lių į židinį. Jos veidas prieš liepsnas atspindėjo 
ramybę šr taoširdnmą. Tik tamsūs ratai apie akis

- Abtejų. Rin^ irgi austi pate. MotuU sako. 
kad ir jai apie kraičius laikas pagalvoti.

— Dėkui, Uoktele. Kas tave gali verpalo pk>
numu pralenkti?

— O tavo jau suverpti kraičiai, sesele?

Ziūrėkit, kokie ploni apmatai! Kas čia bus?Net gailu darosi. Argi ne jaunas? Ar ne darbinin
kas? Rūpi |r jam krutėti. Kad ir ne greičiausias prie kaklu sagę.
knibitiių, bet padirbdavo visa. Kai jam primeni, — Sveikos atėjusios!
paragini, klusnus vaikas. — Sveikatėlės, Šilumėlės!

— O girdisi, jau dūduoja. ■— Miltautas pakratė 
galvą. — Keisto berniokas. Turi būti margos jo 
mintys, kad tokiais keistais trililiavimais negirdėtas 
dainas išvedMoja! Na, taigi. Kaip tas sakė: vienas dai
na, kito skudučiais, trečias kojų išraitymu bešokant,

° S-oosJk"M,’^e“p,J!S! gieDeų Be^uų. n^‘ - - «**«« mDėde Miltautas, o paskui jį ir žvaigždonė, pra- Visa troba nušvito. Pagyvėjo liepsna, laižanti balta-
nyko durų angoj į kamarėlę. IŠ tenai girdėjosi liūd- žieves malkeles. Jos šešėliai mirgėjo ant švariai nu- — žiūrėk, kad tavo bernelį šarką ant uodegos . . ............................
nas, kaip vėje švįlpiinas, dūdelės tūtavimas. Rindė šveistų palangių, nušvytravo suolai, greitai pridengia- į kitą pusę nenuneštų! Būtų tau už pagyrą! — nu- ką, kad vienos katros iš jūsų vainikėlis gali žalias
atsiduso taip giliai, lyg visą ilgėsi norėdama iškvėpti. mi margų sijonų, tiesėsi rankos į židinį, spragėjo žo-

— Ar jau labai tamsu lauke, Rindele, — paklau- džiai ir dar lengvas, dar prilaikomas juokas, žėravo
jauni veidai dabartine ir būsima linksmybe, žydėjo
lūpos, prisirpę žodžiais, dainomis ir lūkesčiais, žvaigž-
donės troba plieskė puošnumu ir jaukumu, tarytum 

delio uodega. — Ta lijundra! Pačios laumės ją čia didelėms šventėms išpuošta menė.
atjojo! Žmogus gyventi nebegali per tas šlapdribas! 
Kad nors pavasaris greičiau ateitų! O tai sukirmyti 
gali troboj, sužiedėti kaip duonos kampas... Ir žmo-

v . - . . , . i. .. —Ne galvoti, o ruošti laikas! — kaip yla iš- Kad Laima lydėti nenustotų! - atsakinėjo j per jos pačios lūpas.TOŠmi! pasratanimus še.mm.nkes. Nukaito vatondėleL M d»uįuu B »
Tvi I J“ P0 . ™;. pahkU,M gu b SelmBkotoi. ataus btotiuo-
Tylūnę staklėse, šluostinėta vėl suolus rankštaoš&u. pabaigė: _ Ogi ir B tiesu, aaš ne ne-
pristūmė nuo durų suolelį arčiau židinio, pataisė ant . , . -
sienos žibintą, įmetė į ugnį glėbelį beržinių malkų.

dėde? Ką?
- H"'#aą kokią?
— TaigL kad naujieną! Ir linksmą!
r- Jfagi? — perztieakė per staklių kraštą Uok-

Ibi tąu naujiena! — numojo ranka Uoktė.

sė Uoktė.
— Kaip maiše, — beviltišku balsu pratarė Rin- 

dė. Ji staigiai nuleido rankas, net išsipešė stora kuo-

— Sėskis čia. Uogele! — karštai šnibždėjo Rin
dė. — Gal ateis kas daugiau? Sėskis prie manęs. 
Žvilgtersiu, kaip nėrinį margini. Ar motulė parodė? 

' Labai gražus! Gerai, kad atėjai. O maniau, mtrtiu

— 0 kadgi teisybę pasakė! — TMjęa Rimgaudas taip ir sakys! — garsiai
— Mergaitė kalba, kaip galvoja. Kam Čia riap- paabejojo RJariė.

stytis? — Kad jį dievai sveiką laikytų! Kad nelaimes
— žinia, kad ji metuose! Ir tegu seselės pati- šuoliais nuo jo tako nulėktų!

saugo, kad tik neaplenktų! —• Sauna* bernelis — Rimgaudas! — pataikau-
— O kaipgi! Rindės vainikėlis pernai labiausiai jančbė ttįrtya | tvaigHonę Refnė.

buvo pražydėjęs ir vis į kraštą plaukti suko ... — 
užtarinėjo Rtodę visos.

iš nuobodumo!

-
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KENNEBUNKPORTO pranciškonų sodyboje atostogų sezonas prasideda 
liepos 1, baigiasi rugsėjo 1. Užsiregistruoti adresu: Franciscan Monaste- 
ry, Kennebunkport, Me., tel WOrth 7-2011. Nuotr. V. Maželio.

MIRĖ SESUO ONA JASULAITŠ

NEPAVYKO SUDARYTI ALTO SKYRIAUS
Kiekvienais metais, kai tik 

reikia rengti vasario 16 minė
jimą ar kokią kitą lietuvių tau
tos šventę, iniciatoriam visada 
tenka iš naujo kviesti 60 orga
nizacijų atstovus ir vis rinkti 
naujus komitetus. Tai sudaro 
didelį apsunkinimą ir trukdo 
greitą organizacinį darbą. To
dėl dar ruošiant praėjusį Va
sario 16 minėjimą buvo kilęs 
sumanymas sudaryti nuolatinį 
visų Worcesterio lietuvių orga
nizacinį komitetą, kuris galėtų 
atstovauti ir Alto skyrių. Su
šaukus tam reikalui organizaci-

mas buvo atmestas. Tam su
manymui ypatingai pasiprieši
no tie asmens, kurie anksčiau 
dėl Worcesterio lietuvių nesu
tarimo mėgdavo kaltinti kitus, 
ypač kunigus, šiandien, kai ku
nigai su didžiausiu nuoširdu
mu dedasi prie vieningo lietu
viško darbo, tai tie patys as
mens pasirodo didžiausiais vie
nybės ardytojais.

Kaip tik tos vienybės ir lie
tuviškųjų reikalų supratimo 
stoką parodė anie asmens, ne
sutikdami prisidėti prie birže
lio tragiškųjų įvykių paminė j i- 
mo,tą reikalą palikdami vien 
Bendruomenės valdybai. Kada 
visame pasaulyje lietuviai ren
gia protestų mitingus prieš bol
ševikų vykdomą terorą Lietu
voje, prieš lietuvių kalinimą, 
trėmimą j Sibirą ir žudymą, mes

Mūsų mylima sesuo M. An- tiniškame name Pittsburghe 
tanas mirė Pittsburghe birželio prie lengvesnių darbų. Mirė 
11 d., 7val. ryte. Į nazarie- sulaukusi 82 metų amžiaus. Pa
čių vienuolyną Įstojo iš šv. Kry- liko nuliūdime šv. Pranciškaus 
žiaus parapijos Chicago, III. Bu
vo viena iš 15, kurios atsisky- Skripkų (Binghamton, N.Y.) ir

NEWARK, N. J.

Iškilmingai praėjo 40 vai. at
laidai švČ. Trejybės bažnyčio
je. Visas tris dienas gausiai lan
kėsi parapiečiai pamaldose. Pir
mą vakarą per mišparus daly
vavo apie 33 kunigai, kitais va
karais — apie 15 kunigų. Pir

paliekame nuošaly nuo visos 
tos lietuvių akcijos. Ar tokiu 
savo nenoru prisidėti prie ben
dro lietuvių protesto balso, kad 
ir nesąmoningai, neprisideda- 
me prie bolševikų vykdomo te
roro Lietuvoje?

Palubeckas. Išrinktasis komite
tas numatys lietuvių kultūrinio 
pasirodymo programą ir šven
tės dieną.

Birželio 25 - 26 Maironio par
ke Atlanto rajonas rengia vi
sos N. Anglijos lietuvių skau
tų sporto šventę, šventėje da
lyvauja New Yorko, Bostono, 
Hartfordo, Waterburio, Elizabe- 
tho ir Worcesterio krepšinio, 
tinklinio ir lengv. atletikos ko
mandos. Varžysis dėl pereina
mosios taurės. Pereitais metais 
pereinamąją taurę laimėjo New 
Yorko sporto komanda, paverž-

Itetuvių pasirodymui
Worcesterio miesto valdyba 

yra numačiusi leisti gausesnėm 
tautybių grupėm pasirodyti su 
savo tautine kultūra, papročiais, 
dainomis, šokiais ir t.t. Tam opuivu AViHduua, pa v vi ir- 
tikslui skiria kiekviena! tauty- -damajį^oreesterišHų. Koman- 

nomčiai jasirodyli. jneną da tris kartiiį Ttaff
ir ne iš eilės, taurę įsigyja nuo
savybėn. Sporto šventės metu 
iš artimesnių ir tolimesnių lie
tuvių kolonijų susiburia gra
žaus ir aktyvaus lietuviško jau
nimo.

Tradicinis Joninių laužas
Sporto šventės metu birželio 

25, 8 vai. vak. Maironio parke 
rengiamas tradicinis Joninių 
laužas. Meninei daliai pravesti 
pakviesti Worcesterio lietuviai 
teatralai — Pr Račiukaitis' ii 
L. Jakubauskas. Laužo progra
mai rengiamas vaidinimas “Prie 
malūno”, kuris su dideliu pasi
sekimu buvo pastatytas meno 
mėgėjų ratelio prieš 10 metų.

dieną ir leidžia veltui naudo
tis Memorial Auditorium sales, 
kuriose telpa apie 4,000 žmo
nių. Liet. Bendr. apylinkės val
dyba su abiejų parapijų kle
bonų — prel. K. Vasio ir kun. 
J. Bakano — pritarimu, birže
lio 5, Aušros Vartų parapijos 
salėje sušaukė visų Worcesterio 
lietuvių organizacijų pasitari
mą. Susirinkimui vadovavo V. 
Mačys ir Pr. Račiukaitis, sekre
toriavo O. Keršytė. Lietuvių 
šventei rengti išrinktas komitė- ' 
tas iš 9 asmenų: pirm. A.Tam- 
kus, vicepirm. Pr. Račiukaitis, 
sekr. V. Mačys, iždininkas kun. 
J. Steponaitis, nariai: Julija 
Lendraitienė, V. židžiūnas. J. 
Šalaviejus, K. Lapinskas ir J.

1966 m., birželio 17 A, nr. 4$
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SCHUYLERSAVINGS
and ’

LOAN ASSOCIATION į
ot .

Kearny, New Jersey
vienintelė X t

LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA 
New Jersey ir New York’o valstybėse mokės

4% ■L j
už sutaupąs nuo 1960 m. liepos (July) 1 dienos. _ 
Draugija atlieka šias.operacijas:

------- 1. Priima taupyti pinigus
2. Duoda paskolas (morgičius)
3. Išrašo Money orderius
4. X-mas Club
5. Skolina pinigus taupytojams
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gazą. 

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation”

— — — — — Iškirpk šią atkarpą ir nusiųsk: — — — — —

To SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

Prašau atidaryti taupymo sąskaitą

Pavardė, vardas ............................. ........... ....... .............. ,........... , :........

Adresas ......... :.......:......... ......................... .......... ............................ . .............

Siunčiu depozito .... ............. .'. ■
‘ ' (Taupytojams pašto išlaidas apmoka Draugija)

seseris; iš giminių kun. Kaz. - -
paskutinį — kun. Jonas Kin

te nuo nazariečių kongregaci- kun. Juozą Skripkų, šv. Pran- k* Gražius pamokslus sakė fė
jos, kad sukurtų naują pranciš- ciškaus vienuolyno kapelioną Vytautas Balčiūnas, pran- 
kiečių vienuolyną Pittsburghe, Pittsburgh, Pa. ciškonas iš Brooklyno, N. Y.
Pa., 1922. Vienuolyne išgyve- Palaidota antradienį, birželio 6v. Cecilijos parapijos cho- 
no 54 metus. Nuo 1909 ligi 14, šv. Kazimiero kapinėse po ras» diriguojamas vargonininko 
1922 mokė pirmame skyriuje pamaldų šv. Pranciškaus vie- Kl- Bagdanavičiaus, puikiai gie- 
— Chicagoje (šv. Kryžiaus, šv. nuolyno koplyčioje. dojo mišparus. Solo su choru
Kazimiero ir šv. Jurgio parapi- Prašome buvusių mokinių, giedojo K. Daukšis, K. Lauri- 
jose). Pranciškiečių vedamose pažįstamų ir draugų pasimelsti naitis ir viešnia iš Brooklyno 
parapinėse mokyklose ir kata- už a. a. sesers M. Antano šie- — Diana Mockeliūnaitė.

mą vakarą mišparus atlaikė 
kun. VI. Budreckas, antrą vaka- 

kun. Jonas šėmis ir

kizacijos centruose darbavosi lą.

VILA Thompson, Conn.

VAKARUI ATĖJUS
Senatvė sunki, kai lieki vie- Nė vienam nelinkėčiau eiti

Jūs esate kvalifikuotas:

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.

AR JUS NEPE II MOKATE 
už savo automobilio apdraudę? 

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. T.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atiygmšmo.

Motina M. Loyola Procesijoje gražiai pasirodė nišas. Senatvė vargina, kai iš- į ubaginą. Ir ko ten eiti? Ra- 
ligi 1950. Nuo tada pasiliko mo- §v. Pranciškaus seserų vardu bažnytinės draugijos su savo senka jėgos ir nebepakruti miai ir jaukiai praleisti senat- 

■ . ------ ' ■■ ' .... 1 vėliavomis o taip pat ir didelis pats tinkamai apsitvarkyti nei vės dienas galima ir tikrai gra-
•» _» • į ___ latMilral būrys mergaičių sodaliečių. ligi bažnyčios nueiti, nei savo žiai — geroje priežiūroje, gra-

amžiaus draugų aplankyti. Prie žioje vietoje, dvasiškai ir me- 
jaunų nepritikęs, savo bendra- džiagiškai aprūpintam tarp sa- 
amžių vis mažiau besutikdamas, 
žmogus ir ima per greit nyk
ti, jaustis niekam nebereikalin-

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
yra pasiryžusi pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori 
pasiųsti savo artimiesiems Lietuvoje siuntinių. • štai šįkart 
STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems 
vieną ar kelis iš šių siuntinių:
SIUNTINYS 3VK: trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir 

tvirtos angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems. 
kstiumams, kiekviena po 31: jardų, Boston serge, worsted arba 
barathea; pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais 
įrašais arba su antspaudais “Ali Wool Made in England”. 
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.00

SIUNTINYS 3VKP: trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos 
vilnos Ulster medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba 
viena atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster pal- 
tinės atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir viena paltui 
pasirinktinai.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.00

SIUNTINYS 3K: trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3Įį jar
dų. tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemaiša), su ant
spaudais "Made in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.00

SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po S’į jardų tokios pat 
kaip siuntinyje 3K medžiagos .... ................... $50X0

SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos $6000 
SIUNTINYS TOK: 10 tokių pat atkarpų---------— $115.00
Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti dar pamu
šalų, moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų. 

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti išsakymai.

Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima pasiprašyti, o taip 
pat siuntinius užsisakvti tiesiog — STANKŪNO IR MASIULIO 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE Londone, arba per šiuos 
jos atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:
V. BACANSKAS, 897 W. Lombard SL, Baltimore 1, M d., U.S.A. 
A. DABšYS, <3803 Evans Street, Los Angeles 27, Callf^ U.S.A. 
J. DAGYS AGENCY, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., U.S.A.
J. DAUGIRDAS. 337 Union Avenue, Brooklyn 11, N. Y. U.S.A.
K. DULKYS, 407 Burden Street, Prince George, B. C., Canada 

. D. JURJONAS A CP. INC., 3251 So. Halstead SL, Chicago 8, IIL,
K. KUDŪKIS, 1702 VVhitehall Dr„ London, OnL, Canada (U.S.A. 
A. KUSINSKIS, 61 Front Street, Apt 3, Sudbvry, OnL, Canada 
A. MYLĖ, 991 St. Elizabeth Street, Montreal 18, P. Q. Canada
J. PETRULIONIS, Gaiva-Refreshments A Gifts, 3570 W. Vemon,

Detroit 16, MicK, U.S.A.
L. RADZEVIČIUS, 180 N. Cumberiand St., Port Arthur, Ont., Canada
K. STANKONAS, 5 Markvvell St., Bowen H Mis, Brisbane, Australia 
A. STEIK0NAS, 3824 Hemlock Street, East Chicago, Ind., U.S.A.
J. VAIČAITIS, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mase. U.S.A. 
J. VALAITIS, Hamburg-Altona, DMmlerstr. 44, Germany
G. ZABORSKIS, 130 Bradford St„ San Franclsco 10, CaHf. U.S.A. 
E. ŽUKAUSKAS, Marguette Gift Parcel Service, 2439 W. 69 St.. 

Chicago 29, IH.; arba—4839 W. 14th SL, Cicero 50, IIL, UAA.

STANKŪNAS & MASIULIS 
Lithuanian Trading Company 
108A, WWTBCHAPEL RDn LONDON, Ė. 1, 

GREAT BRITAIN

Sav. V. ZELENIS

Dalyvis

Tel.

BANGA TELEVISION
viškių. Tokių vietų tikrai yra, 
tik atvažiuokite, pamatykite.

Tiesa, mažai žinomas gražus 
gas ar net sunkenybė artume- senatvei praleisti kamputis Vil- 

Kovo 4 po trumpos ligos sa- siems. Nepaslaptis — daugelis ja Maria, Thompson, Conn. 2i- 
vo namuose mirė Apolonija sunkiai ir per greit baigia sa- note Marianapolį, nuo kurio vos 
Juralavi&ūtė - Pala^jionė (an- vo gyvenimo dieneles vien tik ketvirtas šimtų žingsnių ligi Ma- 
gliškai Priscila Paloski), girnų- to, kad neturi tinkamų są- rijos vilios, o nuo Putnam se
si 1891 gegužės 29 Ryliškių rūpestingos rankos ir my- serų vienuolyno tik dvi su pu- 
km., Merkinės vlšč., Alytaus lūičios širdies. se mylios. Marijos Nek. Prasi-
apskr. Lietuvoje. Į Ameriką at- Gal jau ir man reikės eiti dėjimo seserys laiko šią vietą, 
važiavo visai jaunutė būdama, i ubagyną? — skaudžiai pagal- prižiūri ir aptarnauja.
Paskutinius keliolika metų gy- voja ne vienas senatvės bei Paskutiniu laiku lietuviai vis 
veno 99 Olmstead St., East nuobodumo kamuojamas. dažniau prašo parašyti kaip vis- 
Hartford, Conn savam name. Pagalvoja ir dar baugiau jam kas čia atrodo, kaip gyvena se-

Prie naujai 
supilto kapo

34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

Paliko dideliame nuliūdime vy- pasidaro. Tikrai baisu: visą am- natvės susilaukusieji ir Lt Nė
ra Julių, du sūnus — Julių ir dirbus, vargus, vaikus ap- įmanoma viso to įprašyti, to- 
Antaną su šeimomis, dvi dūk- rūpinus, šiokį tokį turtelį įsi- dėl pamatykite patys, kai bū-

gijus, o senatvėj — ubagynas! site šioje apylinkėje. Birželio
Mrs. Helen Fleischer su šeimo- __________ ____________________ 1® Putnam vienuolyne nem»

žas būrelis vyresnio amžiaus 
moterų baigs rekolekcijas. Tą 
pačią dieną jėzuitas tėvas K. 
Trimakas aukos ten pirmąsias 
mišias. Nemaža senesnio am
žiaus lietuvių bus arti Marijos 
Vilios, kurią tą dieną bus ga
lima laisvai aplankyti. Kviečia
me visus ir visas, senus ir jau
nus atvykti nors trumpai valan
dėlei, pamatyti Marijos Vilią, 
susipažinti su jos gyventojais 
bei jų gyvenimo sąlygomis. Ne
pamirškite. kad kiekvienas at
silankymas yra ir artimo mei
lės darbas. Čia gyvenantieji pa
siilgsta žmonių ir džiaugiasi, jei 
yra aplankomi. Mūsų kukli so
dyba gali suteikti poilsį vienai 
kitai valandėlei. Lauksime ypač 
birželio 19.

ras — Mrs. Anna Pinney ir

mis ir 6 anūkus, seserį Regi
ną Petraitienę, gyv. East Gran- 
by, Conn. Lietuvoje turėjo dar 
dvi seseris ir brolį, bet jie visi 
yra mirę. Be to, kelioliką. duk
terėčių ir sūnėnų čia Ameriko
je ir Lietuvoje ir daug tolimes
nių giminių.

Po gedulingų mišių ir dide
liam būriui giminių bei draugų 
palydint, palaidota kovo 8 En- 
field katalikų kapuose šalia sa
vo jauniausios dukters, kuri mi
rė prieš keliolika metų dar pa
čiame savo jaunystės žydėjime.

Ilsėkis ramybėje ir lai būna 
lengva Tau svetingosios Ame
rikos žemelė!

Dideliame nuliūdime palie
kame: vyras, sūnūs, dukterys,

Gražiame Maine krašte, 
KENNEBUNKPORT, Me. 
vasarvietėje, prie Atlanto

KRMKV STOVYKLA
vadov. Tėvų Pranciškonų, 

prasideda liepos 1 ir baigiasi 
liepos 29. Norintieji gali pa-

Stovyklos vadovybė užtikri
na kiekvienam fizinį, dvasinį 
ir tautinį atsigaivinimą.

Dėl informacijų rašyti

TeL WOrth 7-2011

ir gyventojai.

Seventh Ir Pfcrt Avės. • TeL PTOspect 4-7788 Ir 6-9671 
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ 

ATLANTO PAKRANTĖJE

Gražūs kambariai, šviežias maistas. Žemos kainos. Va
karais šokiams groja orkestrą*. Tarp dviejų ežerų, prie
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Savolskiai lankėsi Lietuvoje
Maisto krautuvių “Atezander 

Super Markets” savininkas Alek 
sandras Savolskis su savo tė
vu Povilu, kuris yra 93 metų, 
aplankė Lietuvą ir kitus Euro
pos kraštus.

Laivu išvažiavo balandžio 26 
ir po 6 dienų buvo Londone. 
Londone aplankė Lietuvos min. 
B. Balutį. E Londono orlaiviu 
skrido į Hamburgą ir Berlyną, 
E Berlyno — į Maskvą, o E 
Maskvos orlaiviu į Vilnių. Ge
gužės 10 jau buvo Vilniuje. 
Lietuvoje turėjo leidimą būti 
14 dienų.

Vilniuje suvažiavo SavoEkių 
giminės — viso 19 asmenų. 
Susitiko su džiaugsmu ir aša- 
romE. SavoEkiai vEus nusive-

į viešbutį - restoraną pie-dė 
tum. Ten išdalino atvežtas do
vanas. Pietaujant patarnavo lie
tuviai. Po pasimatymo giminės 
Evažiavo į savo namus.

Savolskiams davė automobi
lį - taksį ir rusą šoferį, bet 
lietuvį vadovą, už ką sumokė
jo 100 dol. šie vežiojo ir ap
rodė Vilniaus miestą, aplankė 
kelis kartus operą ir kai ku
rias bažnyčias. Vilnius Savols- 
kiams patiko. Pas gimines į 
Dzūkiją nuvažiuoti neturėjo lei
dimo. Abu SavoEkiai nuėjo pas

Justą Paleckį prašyti leidimo. 
Senukas Povilas Savolskis bū
tinai nturėjo pamatyti savo gim
tąjį Mižonių kaimą ir Leipa
lingyje giminių kapus.
Justas Paleckis davė leidimą 
ir palinkėjo dar 100 metų gy
venti, ir padovanojo knygą 
“Dainava”, kurioje 'daug pa-, 
veikslų iš Dzūkijos.

Iš Vilniaus su rusu šoferiu 
ir lietuviu vadovu išvažiavo į 
Kauną. Kaune užvalgė ir per
važiavo per miestą. E Kauno 
per Prienus, Birštoną, Alytų, 
važiavo į Seirijus. Seirijuose už
ėjo į užeigą Egerti. E Seirijų

važiavo į Šventežerį, čia su
stojo pas gimines pietum. Po 
pietų grįžo atgal per Seirijus 
ir nuvažiavo į Leipalingį, kur 
aplankė kapines. E Leipalingio 
pasiekė Mižonių kaimą, kur P. 
Savolskis yra gimęs. E ten nu
važiavo pas gimines į Genių 
kaimą. Pasimatę grižo per Mer
kinę Į Vilnių. Šią kelionę at
liko per vieną dieną.

Iš Vilniaus orlaiviu pasiekė 
Varšuvą, kur išbuvo tris die- - 
nas. Iš Varšuvos orlaiviu skri
do į Paryžių ir atgal i JAV. 
Kelionėje išbuvo 34 dienas^ 
Savolskiai labai patenkinti sa
vo kelione į Lietuvą ir po ki
tus kraštus.

A. Žaliaduonis rientų. Nuotr. Z. Degučio.
itis abitu-

PRISIMINTAS BAISUSIS BIRŽELIS
NORWOOD, MASS.

Gavo stipendiją 
žurnalistikai

Birželio 12 ALRK Federaci
jos 10 skyrius užprašė mišias 
už Sibiro kankinius ir vargs
tančius tėvynėje. Tą dieną 9 
vai. mišias aukojo ir dienos 
prasmei pritaikintą pamokslą 
pasakė klebonas kun. F. Nor- 
butas. Savo pamoksle suderino 
žemės drebėjimo tragediją Či
lėje su komunizmo pavergtų 
tautų tragedija. Užakcentuoda
mas pabrėžė, kad laisvasis pa
saulis jautrus gamtos tragedi
joms, bet šaltas ir abejingas 
komunizmo pavergtų tautų ne
laimei. Nors masės nekaltų 
žmonių išžudoma, bet laEvėje 
gyvenantieji mažai į tai krei
pia dėmesio ir nesiryžta žmo
nijos pabaisai — komunizmui 
— pasipriešinti. Skatino pasiti
kėti Dievo gailestingumu, nes 
ateis diena, kada tiesa nuga
lės klastą ir pavergtų tautų 
kentėjimai užsibaigs.

skambėjo lietuviškos dainos, o 
grupiniai šokiai su įvairiaspal
viais drabužiaE sudarė gražų 
vaizdą. Be to, dar buvo suvai
dintas veikaliukas anglų kalba 
“Magic Ring”. .

Į šią moksleivių šventę atė
jo ir senosios kartos lietuviai, 
kuriems angliškas žodis yra - 
sunkiau suprantamas, todėl kai 
kurie pasigedo lietuviško žo
džio. žinoma, sunku yra visų 
norus patenkinti, bet būtų la
bai malonu, kad seselės ir per 
tokius vaidinimus mūsų priau
gančioms atžalėlėms įskiepytų 
vieną antrą naują lietuvišką žo
deli. Anglišką kalbą jie gerai 
išmoksta viešose mokyklose, o 
lietuvišką papildo *ik tokiomis 
progomis.

Reikia manyti, kad seselės 
tikėjosi su anglišku veikaiiuku 
daugiau pritraukti žiūrovų, bet 
E tikrųjų dalyvių skaičius ne- 

Su liūdesiu tenka pastebėti, buvo didesnis, kaip ir kitais

ALICIJA RŪGYTĖ, aukštesniosios lituanistinės mokyklos direktorė, įtei
kia atestatą Inai Pavilčiūtei. Nuotr. Z. Degučio.

Baltiniores žinios

J. STUĘAS KALBĖS APIE LIETUVI
Paterson, N.J. Lietuvių Mo

terų Atstovybės Klubas birže
lio 18, šeštadienį. 7 vai. vak. 
lietuvių klubo salėje, Lafayette 
St. 62, rengia pobūvį. Progra
moje bus Jokūbo Stuko prane
šimas apie Lietuvą ir filmos iš 
jo apsilankymo Vilniuje ir Kau-

Mokslo metai šv. Alfonso mo
kykloje užbaigti praėjusi sek
madienį birželio 12. Gražios iš
kilmės prasidėjo mišiomis 8:30 
vai. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė prel. L. Mendelis. Šie
met šv. Alfonso mokyklą baigė 
35 mokiniai: 19 mergaičių ir 
15 berniukų. Po to 3 vai. už
baigimo aktą pradėjo prel. L. 
Mendelis. Salė buvo pilnutėlė. 
Visiem labai patiko graži ir i- 

;i domi vaikų programa. Rankų 
plojimas Įrodė, kad didžiai ver
stino mūsų vaikučių gabumus 
scenoje.

Aukštuosius mokslus baigė 
Tomas Grajauskas (Gray), Vik
toras Draginas, Algis Siauru- 
saitis ir Algis Bačanskas.

Jonas Mendelis, dr. Kristofo
ro ir Onos Mendęlienės sūnus 
birželio 8 baigė Annapolio jū
rų akademiją. Linkime sėkmės 
tolimesnėje karo tarnyboje.

Birželio trėmimų minėjimas 
bus sekmadienį, birželio 19. 
Rengia LB Baltimorės skyrius 
Minėjimą pradės mišiom šv. 
Alfonso bažnyčioj 8:30. Po mi-

— Kun. Viktorui Dabušiui 
birželio 15 suėjo 25 metai ku
nigystės. Yra gimęs 1910 gruo
džio 8 Graužų km., Girkalnid 
vlsč.. Raseinių apskrityje. Bai
gęs Raseinių gimnaziją, teologi
jos — filosofijos mokslus iš
ėjo Kauno kunigų seminarijo
je ir universitete. Kunigu įšven
tintas 1935 birželio 15. Vikara
vo Pagiriuose ir Šiauliuose. Pa
giriuose buvo ir klebonu. Prieš 
tai dirbo Kaune, Katalikų Vei
kimo centre, reikalų vedėju. Vo
kietijoje buvo lietuvių tautinio 
delegato Įgaliotiniu anglų zono
je ir Schleswig - Holsteino de
kanu. Amerikon atvyko 1951. 
Buvo Angelų Karalienės par. 
Brooklyne rezidentu. Dabar yra 
vienas iš Darbininko redakto
rių. Tose pareigose dirbo kurį 
laiką ir anksčiau. Nuo 1952 ad
ministruoja Ateitį ir nuo 1953 
yra Ateitininkų Fed. gen. sekre
torius. Buvo taip pat Kunigų 
Vienybės centro valdybos (1951 
- 1955) sekretorius, o nuo 
1959 yra ALR Katalikų Fe
deracijos sekretorius. Yra ra- 
šę^Ateityję, Lųx Christi, Darbi
ninkė: Darbininko redakcija x : 
sveikina jubiliatą ir linki ge
riausios sėkmės!

— Ignas Bandziulis, Los An
geles, Calif., baigė Pietų Cali- 
fornijos universitetą (USC), į- 
gydamas bakalaureato laipsnį 
chemijoje. Jis jau yra pradėjęs 
studijas toje pačioje srityje 
magistro laipsnyje. Priklauso 
ateitininkams ir liet, respubli
konų vienetams.

— Lietuvių namams staty
ti komitetasLos Angeles šė- 
rininkų susirinkime, įvykusia
me birželio 4, Erinko valdybą 
1960 - 61 metam: pirmininkas

draugijos. Pelnas skiriamas nau
josios bažnyčios statymo fondui. 
Įėjimas 90 c. Autobusas išvyks
ta 2 ir 3" vai. popiet nuo kle
bonijos, 147^ Montgomery Pi. 
šokiams gros geras orkestras. 
Kleb. kun. J. Kinta, kun. Vy
tautas Demikis ir parapijos drau šių visi vyks į Annapolį, Ma- 

neberado reikalo dalyvauti net daugį- vargo ir pasiaukojimo ne- U. Zubavičienė ir. Liudas gijos, kviečia visus gausiai at- rylando sostinę, kur bus iškil 
ir tokiose pamaldose ‘ sesfe, tenlTU paJėti, kol su- Stulas dainų* solo ir duetus, šliaukyti. Ąukas bažnyčios sta- suMnnktmas. Visi ra-

ruošia toki masinį vaikučių pa- Akompanuos muz. A. Kačanaus- 1.
sirodyma. Už vaikučiu auklėji- kas. Po programos šokiai ir bu- kun. J. Kintai, 
mą ir pasiaukojimą seselėms lėtas. Įeinant aukojama 1 dol.
P“ tėvų dėkingumas ir —. K W meų^nemoka- k

*/-■ tuviai kviečiami atlankyti. remiaSlfetuXX relkalus"’^^ b“'8™0 programoJe' Pasak-vda- 
remia lietuviškus reikalus. Klu- mas pamokslą. Ten praleido ke

lias malonias valandėles su se
kos degtinės (lithuanian Whis- nįaj matytais mokslo draugaE. 
key), kuri yra specialiai gamin
ta klubui. Patentas įregistruo
tas Washingtone, D.C. šios deg- 

lietuviui greit pasveikti. Jis gi- tinės negalima gauti kitur A- 
męs 1868 metais Lydekininkų menkoje, kaip tik klube.
kaime. Markinęs vlsč.

— Albina Brazinskienė trečia
dienį, gegužės 15, atidarė gro
žio saloną. Adresas: 375 lOth 
Avė. Vardas: Albina’s Hair 
Fashions. Naujoji verslininkė 
yra tremtinė, plaukų šukavimo 
išmoko Amerikoje. Ji gyvena 
su vyru ir dviem dukrelėm 617 
E. 24 St. Paterson, N.J. Tel. 
LA 3-0842. Sėkmės!

— Šv. Kazimiero parapijos 
nuoširdžiai dėkoja New Jersey piknikas įvyks sekmadieni, bir- . , __  „ .o .
Lietuvių Tarybai už prisiųstą žeiio 26, 1 vai. popiet Lind- Monument Beach, cape Cod. Mass’ 
20 dol. auką spaudos darbam bergho parke, Sicomac Rd., No. s. m. Lūšys, 105 Grand Street, 
paremti. Haledon. N.J. Rengia parapijos Teief. EVergreen 7-5576

Savaimę suprantama, - kad
Liaudanskas ir L. Reivydas.ižd.

NEW HAVEN, CONN.

PHILADELPHIA, PA

Jurg. Ežer.

Jonas Obelinis

ALB Apylinkės Valdyba

Darbininko administracija

P. ir 0. LANIŲ vasarnamyje
JŪROS MĖGĖJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI
KVIEČIAME PRIE ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

vo sumanumo ir darbštumo

čio. Augina du sūnus. (S.) Yorko.

Pr. Žukauskas, vicepirm. — K.
Algirdas P. Mitkus, anglų kai- kad kai kurie lietuviai, patys metais, 

bos dėstytojas Marianapolio lie- pabėgę nuo raudonojo maro, 
tuvių marijonu .aukštesnėje mo- . . 
kykloje, gavo stipendiją pagi- *r tokiose pamaldose.

Kiekvienais metais, užbai-

— A. Goodall, gyvenąs 9.43 
Shotwell St., San Francisco, 
Calif., nebe pirmą kartą aplan
ko Darbininko administraciją 
savo įdomiais laiškais. Dėl sa-

tymo fondui siųsti klebonui ginami dalyvauti.
Kun. A. Dranginis buvo iš

vykęs į savo alma mater Maria- 
Lietuvię klubas nutarė napoiį sekmadienį, birželio 5,

Komiteto direktoriais trejiem 
metam Eririkti: J. Uždavinys, 
J. Kojelis, A. Skirius, V. Saka
lauskas, J. Andrius, J. Truš-' 
kauskas ir M. Aftukienė.

ALGIRDAS P. MITKUS

Imti vasarą žurnalistikos moks- Moksleivių šventė 
lūs Minnęsotos universiaete. Sti
pendija suteikė NewspaperFund 
rUantropinė organizacija išlai- su mokslei.
koma “Wail Stret JournaF lei- ma Siais Pa«arta-

3Č ^eW,IOr^e- m, metais toks pasirodymas buvo 
paskirtos 340 st>Pen<h)os~ B jų birfeUo 3;30 vaJ ijos 
viena atiteko Algirdui P. Mit- saJėje Muz v 

akompanuojant, maloniai nu-kui, kuris tvarko Marianapolio 
mokyklos auklėtinių leidžiamą 
“Golden Knight” biuletenį. Al
girdas P. Mitkus yra baigęs Bos
tono kolegiją magistro laipsniu 
1955. Tarnaudamas kariuome
nėje Japonijoje, redagavo savo 
karimo vieneto kasdieninį biu
letenį. vėliau buvo bendradar
biu įvairių laikraščių Hartforde,

Birželio trėmimę minėjimas 
buvo sekmadieni, birželio 19 
Suma yra parinkta tų pamaldų 
valanda, šv. Kazimiero bažny
čioje suma 10:30 vai. (ne 11:30, 

o* « j ji. o • Kaip buvo skelbta klaidingai Stafforde. Windhame. Spnng-„ ,, ’ . . ’ j . Darbimnke). Po sumos, apiefielde, Worcestervie, o dabar , . . . ,.
yra kores^ndentu laikraščio je Kalbės neseniai ^tųvoje 
“Nonvich BuUetinM An^u kai- jankesis JoWbas 
bą anksčiau dėstė Milford, N.H.,
ir Stafford Springs. Conn. Yra Lietuviu diena bus birželio 
vedęs Birutę Levickaitę, kilusią 26. Kalbės J. Šlepetys, JAV 
iš Lietuvos, Kudirkos Naumies- LB Tarybos pirmininkas iš New

Čia. ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose už nedidelę 
kainą ramiai pailsėsite, pasimaudys’te švariausiam paplūdimyje iš 
visų ATLANTO pakraštyje esančių. • Tik per keletą minučių 
pėsčiam nuo vasarnamio pasiekiamas vandenynas - paplūdimys, kino 
teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, šaldytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. • Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanys B 515 4th Avė., Asbury Park, N. J. B PR 6-9783 
arba

P. Lanys B 1248 Waverly PI., Elizabeth, N. J. B EL 3-1169

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II. N. Y. Resid. lUinois 8-7118

— Ipolitas Ulinskas, pirma- bo bare galima gauti lietuviš- 
sis Patersone apsigyvenęs

Birželio trėmimu minėjimas lietuvis (apie 1892) susirgo; už- 
Ateinantį sekmadienį, birže- Krėtimas kraujo kojoje. Linki-

lio 19, New Haveno lietuviai me šiam Patersono istoriniam 
minės išvežtuosius į Sibirą, nu
kankintus ir Etrėmimc miru
sius lietuvius. Minėjimas pra
sidės 10 vai. pamaldomis šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. Tuo
jau po pamaldų didž. parapi
jos salėje bus trumpas minė
jimas su paskaita ir menine da
limi. VEi New Haveno ir apy
linkių lietuviai prašomi kuo 
gausiau dalyvauti.

Kun. J. Antoszewski, energin
gas šv. Alfonso par. vikaras, 
kuris ypatingai darbuojasi su 
jaunimu, išvyksta rekolekcijom 
birželio 20 - 24 .

Prel. L. Mendelis birželio 15 
Evyko atostogų Europon. Lin- 

Atostoaas be rŪDesčiu kime gero 1,011810 ir Iaiming°s Mivjivyaj uc i upeivių kelionės ten ir atgal
praleisti kviečia Lūžiai ir Vertai jų 
vilose Meška ir Meškiukas saulėta
me CAPE COD. kurio krantus ska
lauja Golfo srovės šildomos Atlanto 
bangos. Ten rasite tikrai —

• ramią ir gražią aplinką
• erdvius ir patogius kambarius
• gerą ir sveiką maistą
• neužmirštamą Silver Beach ir 

jo bangas.
Kainos neaukštos, o užsisakiusiems 
iki birželio 15 d. dar 10% nuolaida.

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

piknikas bus birželio 19 mo
kyklos aikštėje. Eham PI. Or
kestras gros nuo 4 vai. Prel. M. 
Kemežis kviečia visus parapie- 
čius ir prijaučiančius atvykti 
ir pasilinksminti. Pelnas skiria
mas parapijos skoloms išmokė
ti.

Goodall yra gražiai įsikūręs ir 
nepamiršta stambesnėmis auko
mis paremti Darbininką bei lie
tuviškos spaudos darbą. Būda
mas atskirtas nuo lietuvEkos 
aplinkos, tai jautriai Egyvena. 
Darbininką laiko vieninteliu ry
šininku, atnešančiu lietuviškos 
nuotaikos į jo namus. Nusi
skundžia, kad plačioje apylin
kėje nesimato nė vienos lietu
vaitė), o sūnui jau būtų laikas 
perimti tėvo gražia nuosavybę. 
Dėkodami A. Goodall už suteik
tą Darbininkui paramą, linki
me, kad Jo gražūs troškimai 
greitu laiku virstų tikrove.

Darbininko administr.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE — Thompson, Conn.

LIEPOS 4 D., 1960 M
PROGRAMA

11 vai. Iškilmingos SV. MIŠIOS su PAMOKSLU. Worcestcrio 
Šv. Kazimiero parap. choras giedos per Manas. IŠPAŽINTYS 
bus klausomos prieš MEias.

3 vai. MENINE programa:
1. Kalba — John D. Adams, Rep. State of Connecticutt
2. Tautiniai šokiai.
3. Muzikalinė programos dalis.

4 vai. prasidės ŠOKIAI prie gero orkestro

Įžanga į parką 50c — Įvairios gražios dovanos bus išdalintos kaip DOOR PRIZES



OA^BLNINkAS
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SPĖČIAU NOTICE TO OUR MANY. OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUPS WHO WILL BE SPENDING 3OME TIME IN THE NEW 
YORK CITY AREA OURING THESUMMER MONTHS. THE 
FOM-OWIN& RELIGIOUS GOOO8 OEALERS HAVE SPLENDID 
REPUTATI0NS FOR COURTEOUEANO RELIABLE SERVICES. 
— WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR THE VERT BEST 
VALUES FOR ALi. TYRES OF RELIGIOUS GOOOS.

NUftSING SCHOOL

JEAN JACQUES DUVAL
58 West 15th Strez-t. Ncw York City

LEADED A STAINED GLASS 
for Religious Institutions 

VU 9-1247

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ine 
89 Chambers SU. New York C:ty

Outfitters to the Sisterhood - Pos- 
tolant Supplies - Men's Black Lug 
gage - Swėatera - Shau-ls - Etc 
Speeial consideration to religioiu 
groups. . . WO 2-1031

FREDERIC PUSTET CO. INC. ROHUF'S
STAINED & LEAD GLASS Studic

14 Barclay Street. N. Y. City 
Statues. Rosaries. Pictures. Medais MOtHvn 9-5033 

Manufacturers of 1
Identification Bracelets. 
Altar and Laity.

Missals for 
ana Laity. Bibles
— BArcIy 7-1463

Repairing - Restoring — Churche*. 
Residences, Catholic Institutions.

A. J. CIANO CANPUE SO. 
1ĮMS 222 Street ‘ 

Ooecns JhnsčėL UI. N.Y.
Mrutnfartum*: LWplet.e Upe fe 
CHURCH CANDLES. Speeial cop- 
sideratlon givento jreligious groups.

WANTED — Snmnaer Boarders or 
country tarnu Home eooked meals 
CteaiĮ eonui, bedrooma. golf courae 
arwimminr4:fanners museum urithū 
28 nūn. deivė: near Catholic church 
WiUm$el aLbusor train stn. Reaaon 
aHe ratas $8 per day or spcc. rato 
hy week. Ph. New Berita VI7-49M 
orunrite LeRoy Taylor, Edmeston NY

WouM you likę to become a 
Licensed FRACTICAL N URŠE 

Positions witt be availabie in Hospi- 
tai*, tnetitutioas. DdCtors’ Office* A 
all Health Agencies. For complete 

Information phone or writ* to-.
Sister BEATA MARIA, St. Vincenta 
School of Practical hiuraing. 45 Elm 
Street. Montclair, N. J. — PI 6 4000.

117-19 14th R - •* PoUege Point 
EJLN.T.

Church and insuuiJon Candles 
Speeial consideration given. to 

religious groups. FL 8-18C0

INSTITUTIONAI. CANDLE MFG.
CORP.

Specialia* in Church Can<H^* 
40 Tears’ Ezperience'

Ali Merchandre Uncouditionally 
Guaranteed — ULster 5-3885

R|VEBvIEW FARM and MOTEL
Prattsville 3, N.Y. TeL AX 9-3404 

“For Fun ... for Relaxation”
Modern accom. Rooms A cabins with 
private baths. Excell. cuisine served

cycles. !&wn sports, dancing. & golf. 
Caih. Church ncarby. Families in- 
vited. $38 to $48. Write or call — 

Mrs. Moore, Prop......

DISPLAY

BAR AND G R I L L
RIDGEWOOD 

EstabMšhed 10 Years 
BEST OFFER ACCEPTED 

563 Seneca Avė., Ridgewood, Qeens

E V 2-9663
I

VALLEY CANDLE MFG. CO. INC
158 Columbia St.. Brooklyn. N.Y. 

Ėst. 52 yra. Votive Ligbts. Stearic 
Dees\vax. — Speeial Service to the 
Clergy & Religious Groups. Candles 
of Ali Qualities. For all informatior 
cnll MAin 5-5755.

ACME BULLETIN 4 OIRECTORY 
BOARO CORP.

37 East 12 Street. New York C’.ty 
Changeable Letter Bulletin Boards. 
metai or wood. Illustrated catalog 
available. — Speeial consideratJon 
given to religious groups. AL 4-1895

NATIONAL CANDLE ČOl INC.-
40 Devoe Street, Brooklyn, N.Y. 

CHURCH CANDLES

Speeial consi teraUon given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

CORNWALL - FAWN HILL 
TIMM’S COTTAGES

J2 to 6.rooms. Filtercd swimming 
pooF. Sočiai-JHaH. Children’s play- 
ground. near Cathdlic Ciiurch^ .Write; 
Timm, R.F.D. No. 1, Highland Mills, 
N. Y. or Call KEHogg 4-8047.

EAST COAST WRECKING CO. 
129-18 New York Blvd. 

Jamaica, L.l. N.Y.
■- Lucien Rizzo—Owner

— HOUSE VVRECKING 
Anyvvhere on Short Nbtice 

FuU Insurance Coverage 
LA 5-0087

VILLA LUCIA

GALA GIFT SHOP 
76 Ročkaway Avenue 

Valley Stream. L.I.N.Y.
Bibles - Missals - Crucifi.xes 

Siek coli sets - Rosaries - Medais 
Hummel statues - Religious greeting 
cards - Ceiamic Potterv&Ornaments 

VA 5-4050

PRICE'S RELIGIOUS GOODS 
151 Main Street 

Ridgefieid Park, N. J.
Speeial consideration given to 
groups for —
Rosaries - Medais - Crucifixes 

Church Goods - Statues 
Dl 2-9428

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hackensack. New Jersey 
Stained 4 Leaded Glass Specialists 

Speeial consideration given to 
Religious Institutions 

HU 9-6181

>n vk-w uf Catskill J ta. Beautiful mod»rn 
tnrimnnng puol. lar^e room with private 
bath. excellent hot meals. individual 
Service. Recreation. Eooklet on R«-quest- 
Aiso Motei with separate entrance. Near 
Catholic Church. M r s. Cant-.

Cl 5-7825 Ėst. 1915

MORTY’S SHOES

RELIGIOUS NOTICE

AIRBORNE MEDALLION 
CO. _

: n. y. City
ST. JOSEPH OF COPERTINO 

FLYING MEDALLION
BUtrfld 8-2718

BLUE CROSS CUSHION CO.
169 Murray Street 

Nevvark. N. J.
Manufacturers of Church Cush'ons 
and Kneeling Pads. Speeial consi- 
dęrations given to religious insti- 
tutionš; B f 2^7700

THE POWERS CO.
542 Hotvard Street 

Washington Tumpike 
_ - New ^Jersey 
CHURCH VESTOfENTS

LAKE ILIFF, Andover, N. J.
Nuw Available fur Rentai. Individual 
eozily furnished cottaxes between 2 na
tūrai lakęs. All aununer sports. Ideal fvr 
families. Moatljy or seasonai. Between 
St. Paul's Abbey. Nevrton. N.J. & Lake 
Mohawk. Sparta. N. J. For particulars 
phone~PUpoett-^3-9023” -■or ^write: Lake 
iliff. Evs 111. RD 1. Nėaton. N. j."

FOR THE ENTIRE FAMILY
Agency for ‘Enna Jetticks’ fashion- 

Bilt and Air Stride Sister Shoes 
769 - 9th Avė., New York 19, N.Y. 

(Bet. 51st and 52nd Sts.)

SAINT ANTHONY SHOPPE
4318 4th Avenue. Brooklyn. N. Y. 
Altar Boys Cassocks and Surplice^ 

A complete stock of 
RELIGIOUS ARTICLES 

Rosaries - Crucifixes - Statuary 
Prayer Books - Bibles - Medais 

Religious and General Cards. Open 
daily 8:30 a.m. - 8:30 p.m. SO 8-9160

SANDS WOODWORKING CO. 
Routė #23, Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Speeial consideration given ta 
religious institutions 

OX 4-0312

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 - 6th Avenue 
New York City 

COMPI.ETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS 

MU 6-7821

A habit you will doubly enjoy... a 
visit to the NATIONAL SHRINE of 
The IUMACULATE CONCEPTION 
Washington, D.Č.. and a Snack or a 
Meal in the Shrine Cafeteria located 
on the Crypt Level of the Shrine. 

. Alfred A. McCarraghv. Operator 4 
Manager. — Seven Day, a Week 
Open 7:30 a.m. to 7 pjn.

RETREATS

Thė Hillside Inn, Narrowsburg, N.Y. 
Catskills Mts. — Pocono MTS. The 
fun spot on Delavvare River. Young 
People - Couples - Faimlies. Main 
Lodge, Deluxe Cottages, Dellcious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths. 
Golf, jpool. pvt. lake; sports, sočiai 
direėtor, child counselor; Entertain- 
naent, epektail lounge; nr. churchės. 
Write for Bookįet “L”.

New Method to Eiiminate Bed Bugs 
No Spraying - No Odors - No Fu- 
migating. Permanent type instala- 

. tion. Guaranteed. Speeial rates..to. 
religious institutions.. Contact Mr. 

; Fisher — APPLIANCĖ PRODUCTS
CO., Kxterminating Division. MU 2 - 
5844 days. After 6 phone J U 2-0870

JOHN KRAUSS, INC.
117-09 Liberty Avė. (Retail Store) 

RICHMOND HfLL

D E SK O S 
ir 

ŠVIEŽIOS MĖSOS

Clothes for the Clergy. "Fa c tory to 
Ydų”. Sunjmer Lightweight Suits — 
IVoi-steds. Tropicals, Mohair. Top 
coa*s & Raincoats. Suits made to 
Oruer.............  ...... Expert fitting

M A N z r s
. 404 So. Orange Avė.. Nevrark. N. J.

MA 3-2100

MANUFACTURING CORP.
388 Clinton Street 

Haledon. New Jersey 
Church Linens and Vestments 
Speeial consideration given to 
religious groups. — LA 3-3647

Week-end Retreats For The Larty 
Spend a weckend with God. For: 
MEN. WOMEN. HUSBAND and 
VVIFE. Conducted by the mohks of 
Saint Paul’s Abbey. Please make re- 
servatiens early. Write for Informa
tion to: Director of Retreats. Oueen 
of Peace Retreat House*. St. Paul’s 
Abbey. Newton. N. J.

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue. Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vacation spot in Long Branch. N.J. 
Italian-American cuisme. Ali sports 
& activities. Near Catholic church. 
Kates frori $60.00. Ur.^er personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-6484

CATERING SERVICE for Weddings
- Communion Breakfasts - Banąuets
- Outings - Picnics. Speeial consider
ation given to Religious Groups. — 
Home Style Caterers of Woodbridge, 
Ine. — State Highway No. 17 and 
Moonachie Avė.. Woodridge, N. J. 
GE 8-7356; if no answer GE 8-5920.

SANDERS RELIGIOUS ARTICLES

51 Paterson Street, 
Paterson. N. J.

QU£ENS EOUIPMENT CO. INC. 
424 Madison Avenue

SUMMER RESORTS SCHOOLS

New York 17. N. Y. 
Pews — Chancel and Classroom

Ali Types of Religious Article-. and 
Goods. Speeial consideration giver 
to Catholic groups. -- AR 4-5511

Furniture. Folding Chairs. Speeial. 
consideration to religious groups.

PL 5-1626

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highway 
#206, Montsgue, N.J. — 5 minutės 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimmmg - Dancing. ExceL 
lent food. Writ* for brochure “L”

BURN’S 4 O’CONNELL, INC.
Garden State Plaza

Paramus, N. J.
GIFTS FOR RELIGIOUS & LAITY 
Exits 160 & 161 Garden State Park- 
way (Parking area #8). — Phont 

HUbbard 7-5317

EVA MARIE’S RELIGIOUSSHOP

R A B U $ c H

99 Market Street
' Paterson, N. J: 

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selection of Statues 

Crucifixes - Medais - Rosaries
. LAmbert 3-4733

IEŠKANTIEMS

MADONNA GIFT SHOP 
114 Broadway 
Paterson. N. J. 

RELIGIOUS ARTICLES 
Catholic Books - Church Goods 
Speeial Consideration given to

POILSIO IR RAMUMOS
Groups

or phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

THE ORATORY SCHOOL 
Catholic Preparatory for Boys 
Boarding and Day Accredited 

Ali Sports
7th Grade through 12th Grade

ST. JOSEPH’S R. C. CHURCH

BAZAAR
Corner SU Mary*® 4 Tompkins Avė.

Rosebank

McGUIGAN’S HOUSE
SCHOOL PLAKT 
Rev. John J. Bain

JUNE 17, 18, 19; 24, 25, 26
Starte Daily 7 P.M. - Sundays 3 P.M.

TRAKAI
prie ežero su valstybes tvarko-
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai. šiltas ir šaltas vanduo.
dušai. Valgi galima gaminti:
patiems ar gauti vietoje.

J. P A K N ¥ S

Bos 126, Thompson, Conn.

Telef. Putnam, Conn.

WA’nut 3-2836

DA PRATO 4 CO.
52 Paterson Avenue 

Hoboken. N. J.
Ali Types of Religious Articles at 
Reasonable Prices. Speeial consider
ation given to groups. OL 9-1998.

STERLING ART 
GLASS WORKS

5610 7th Avenue, Brooklyn. N. Y.

Stained Glass and Leaded Glass
REPAIRS 
HY 2-4214

ALLIANCE ART GLĄS8
436 East 86th St.. New York City 

(bet. York & Ist A v*.)
Rudolf Reuber. Prop. — GERMAN 
EXPERTS. Leaded & Stained Glass 
New - Antiųues - Importe. Repairs 
- ReproduCtions. Phone RE 4-3035 
If no answer — ENright 9-3775

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADI6ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

<Ridgewood)

Tel FVergrcen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kiems pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšie* lie
tuviška* maistas priMna- 
moml* kainomis.

118 S. Tenessee Avė.
Near St. Nicholas Catholic Church 

2 Persona $20-$25 vveek.
Until .Tune 20. Atlantic City 5-6917 

Mgr. Mrs. R. McGuigan

SUMMIT, NEW JERSEY 
CR 3-1085

DRAWING FOR TRIP TO 
BERMUDA — JUNE 26

Prizes Galore — Refreshments

In Catholic area of Red Hook, N.Y.
WINSTANLEY-LEWIS COTT'GS 
(N.Y.C. Tel. SH 5-1680). On Spring 
Lake at foot of Bėrkshires. Boating. 
Fishing. Svvimming. Beach. nr. Golf. 
Mo'.des. Churchės. Shops. Restful 4 
quiet, 2 hours from Near York City.

BUS. SERVICE

ACORN COACH CO.
Fully Insured Busses for 

SCHOOLS 4 CHURCH AFFAIRS 
also Picnic A Sportinę Evcnts 
Night and Day Trips Arranged * 

4421 Edson Avė.. Brome. FAirbanks 
5-8239. If no answer — NE 6-9564

KUR AT0ST06AUT1?
Kiekvieno žmogaus jėgos mėty

kalingas ramus poilsis, malonios a- 
tostogos. Mūsų vasarvietėje—Oster- 
vrHe Maner—Jūs rasite ramų malė 
nų poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus išeikvota*.

žynais apaugusias e Cape Codo pu- 
siaMdyje prie Atlanto, kur Kltbsioe

Visi mūsų vasarvietė* svečiai nau
dojasi uždaru įprivatišku) papMdB- 
miu, kurio švarus smėlis dar po ko 
lis kartus valomas ir sijojamas, to 
dėl į žį paplūdimį tegalima Įetti t» 
su atskirais leidimais, kuriuo* parū 
piname visiems svečiams. Prie pa 
ptūdimio yra automobiHams saugoti 
vieta, už kurią atskirai mokėti ne

FILL YOUR CHILDREN’S 
EDUCATIONAL NEEDS

Free Admission

- ADELPHI ACADEMY
SUMMER SCHOOL

For Boys and Girls - Grades 7 to 12 
} Driver Education Course 

for Studente who Qualify
July 5 - August 20

DAY SCHOOL
. College Prepara.ory - Kindergarten 

Elementary - High School 
Co-educational

Fall Term Begins Sept. 12 
282 Lafayette Ave^ Brooklyn 

NIAin 2-3725

A select boarding and day school 
for boys, grades 5 to 12. 40 miles 
from N.Y .C. SinalI classes, super- 
vised study. individual guidance. 
sports, play tiekis, golf and swim- 
ming. Speėial attention is given to 
devdopmęnt and remedial reading.

September 25. For catatogue address 
Dr. JOHN M. CARR, Headmaster.

Speeial consideration given to Re
ligious Groups for PHOTO NEEDS 

At Prices We Darė Not Print

Wholesale Ph-?to Supp'y
538 Main St.. Paterson — LAmbert 
5-2075. Cpen Th-j’Sday - Friday till 
9; other night^ until 6.

NAUJI LEIDINIAI

Vykdami atostogų nepamirš
kite įsigyti tik ka išėjusius šiuos
lietuviškus leidinius:

V. Biržiškos, Praeities Pabi
ros — 6,50 dol.

Vyt. Alanto, Tarp dviejų gy-
venimų’ — 4,5 dol.

J. švaisto, Jo sužadėtinė —
4 dol.

Pulgio Andriušio, Rojaus var-
tai — 1,50 dol.

R. Kisieliaus, Pirmoji sėja —
1,40 dol.

Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė, Brooklyn, N.Y.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

Home-Made Bologna

JOSEPH ANDRUSIS —TRAVEL AGENCY 

—HAVEN REALTY- 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas
Mutual Funds — Pinigų investacijos

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

DOVANOS GIMINĖM 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

_ _ mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-
K A vo3e- Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

■č vertina gautam siuntiny.? ? ?
Be abejo. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VDLNO-

KIIR pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- IkUlt. ėiom žemiausiom kainom mieste?
T|K 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, j 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k. <

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, J 
IŠSKTRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. <

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai J
Važiuoti BMT išlipant E ss e x-Street, keltis elevatorium J viršų. \ .; 

arba • IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. !

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
GR 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ’
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkam*.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JtJSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. Y.200 ORCHARD STREET

Tel: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ
J Dabar jūs ga!He aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE
• Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelione* į 

visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas.
> sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijom* rąžy

kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New Yark 36, N. Y. • TeL įCIrde 5-7711

labai žemos. Jas lyginant su kttomh 
panaitėmis va arvietėmis. todėl U 
kime. kad Jūs apsispręsite savo s 
tostogas praleisti pas mus — C p* 
Code OsterviUe Maner vasarvietėje

Mes MMme labai laimingi. Jei ap 
sispre'Tdę atostogauti sus sieksite v 
mumis ir pranešite kuriuo metu 2» 
d-rte atvykti, kad galėtume Jums re 
servuoti kambarius, kad atvykę ne 
beturėtumėte jokio r&peeėio ir ga’ė 
tumėte visą ato togy metą skirt 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamst’) pranetlmn i> 
prašome klausti, jei d»r kiltų kokių 
nors ncaliktnnų. Mus galite pasiekt' 
Mals adresais:
Ostervffle Manor, Ine., Oatervffie ~ 
Capt Cod. Ma s. Tel. GArden8-*BB1 
arba Bostono — 285 C Street, So 
Boston 27. Masu. TM. ANdrosr 8-7720

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius <
We take all ordets speeial price for VVeddings and Parties į i

348 Grand Street, BrueMyn 11, N. T. — Tel. Stagg Z-4Z29 į ]

1UKKUMPKAS elektros motoru taisymas ; ****** RWrw 11# GRAMO STwt BROOKLYN 11. N. Y. 4
EI^KTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

▼ai. vak.

DOVANO SUNIKAI | UTIMI
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus krattus. Garantuotas'pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rąžykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Coi
o NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue Tel.: 
e BROOKLYN 7, N. Y. 800 Sutter Avenue — Tel.: 
e LAKEWOOD, N. J. 128 - 4th Btreet — Tel.: 
e PATERSON, N. J, 99 Main Street 
e NEW HAVEN, Cenn„ 8 Day ttreet _____________
o PITTSBURGH. Pa- 1015 E. Carsoh Street — Tel.: HU 1-2758
• MfORCESTER, Mas*., 22 Caristad Street — Tel.: 8W84Mft
• HAMTRAMCK, Mielu, 9390 Je*. Camp3n 
e CLEVELAND, OMo, 2883 W. 14th Street
• CHICAGO, III, 2222 W. CMcago Avenue, ....________
e SAN FRANCI8CO. CaU 2078 Sutter Street — TM.: Fl 8-1971
• NFWARK. N J.. 428 SprfnpfVM Avenue — ' BĮ 9-179? 
e PHILADELPHIA 41, Pa„ 4029 OM York Rd. — ToL: DA44401
• VINSLANO, N. J, WeM L»fl* Avenue, Greefc OrtheOea P#

Tel.: MU 4-4818

Tel-:

MMMtMMMMtMnMMU

.....—--



1960 m., birželio 17 d., nr. 45 DARBININKAS

@ SPORTAS
Krepšininkai stipriausioje 
New Yorko lygoje
LAK krepšininkai šią vasarą, 

atrodo, neturės užtarnautų a- 
tostogų, nes įstojo į Grover 
Cleveland parko vasaros lygą. 
Į šią lygą patekti yra gana 
sunku. Priimama tik 10 koman
dų, kurių žaidimo lygis turi bū
ti nežemas. Visos komandos 
sudarytos iš kolegijų žaidikų. 
Mūsų atletai gaus gerokai pa
sitempti.

Beje, tokio pobūdžio lyga yra 
viena iš nedaugelio New Yorko 
apylinkėje ir laikoma iš visų 
stipriausia. Mūsiškiai žais tokio 
sąstato: Broliai Bačanskai, Vyš- 
nius, Kuryla, Marozas, Daukša, 
Sirusas, Kilbauskas, Gintautas. 
Dar talkininkaus keletas ame
rikiečių žaidikų ir iš St. Johns 
ir iš Seton Hali kolegijų. Rung
tynes pradeda birželio 24, pen
ktadienį, 8 vai. vak.

Tarptautinė futbolo lyga
Tarptautinės futbolo lygos 

pirmoje grupėje pirmąją vie
tą ir teisę žaisti baigmėje be
veik užsitikrino Škotijos Kil- 
marnock. Būta ir netikėtumų. 
Štai Ne\v Yorko Americans įvei
kė Vayern Muenchen ir sužai
dė lygiomis su Nica ir Burnley, 
Anglijos meisteriu.

Mūsų futbolas žemyn
Praeitą sekmadienį LSK fut

bolo konpnda, pralaimėjusi 
pereinamąsias rungtynes 1:3 
prieš Austria FC, nukrito į že
miausią lygą, iš kurios nebent 
kitais metais galės išsiristi. Apie 
rungtynes nėra ir ko berašyti. 
Jau anksčiau pastebėjome, kad 
LSK komandos kaip ir nėra.

Prieš Austria FC komandė
lę išėjo 11 mūsiškių, dar ne
teisingai pozicijom suskirstytų. 
Treningas ir darbas mūsų va
dinamiems futbolininkams ilgą 
laiką buvo - svetimas dalykas. 
O LSK turi gerą žalią medžia
gą ateičiai. Bet “kas nedirba 
mielas vaike, tam ir duonos 
duot nereikia’’.

Sporto klubo piknikas
Sekmadienį LSK piknikas ža

da būti įdomus. Bus įteiktos 
dovanos komandai, laimėjusiai 
New York statė taurę. Taip kad 
galėsime pamatyti eilę mūsų 
veteranų, iš kurių dabartiniai 
jaunikliai galėtų pasimokyti. 
Plačiau žiūrėkite skelbime.

Arūnas ligoninėje .
Praeitą savaitę su apendici

to priepuoliu į ligoninę pate
ko mūsų ir pabaltiečių teniso 
meisteris Arūnas. Teniso mėgė
jai būgštauja, kad negalės da
lyvauti pabaltiečių pirmenybėse 
rugpiūčio 6 Clevelande.

Atletas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONUS

SPORTING GOODS

MAURER’S HOUSE of SPORTS 
Everything in Sports. Athletic Uni
forma & Eąuipment at thrifty whole- 
sale prices. — Special attention to 
Church Teams and organizations. 
Trophies our specialty — Catalog 
on request. 2024 3rd Avenue, Manh. 
LE 4-2311 — ask for Herb or Len.

CHILDREN BOARDED

In Bushvvick Area 
Of BROOKLYN, N. Y.

Cathoiics vvelcome. Colored Mother 
WILL CARE FOR CHILDREN 

Dailv — Weekly
GL .3-7968

DAY CARE FOR CHILDREN 
in Catholic Home 

EXCELLENT FOOD - YARD 
Reasonable Prices 
Inspection Invited 

Hl 9-3166

In Catholic Home
IN VVHITESTONE, L.I. N.Y.

Expert Day Care for Children 
Reasonable prices. Inspection invited 

FL 9-9072

Cathoiics tVelcome

DAY CARE OVER SIX
Reasonable Prices
Inspection invited

EI 2-3807

Cathoiics Welcome
CHILD CARE by PROFESSIONAL
NURSE — AGES 2-5 DAILY

Park Place. Reasonable prices. In
spection invited. Phone P R 3-0555.

<0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Vaitonis — trečias. Ontario 
atviros p-bės davė šiuos laimė
tojus: 1. Ivan Theodorovich, 
Toronto 5 tš., 2. Vranesich, To
ronto ir 3. Povilas Vaitonis, 
Hamilton, abu po 4‘į tš. Gezą 
Fuster, Toronto ir kiti seka 
grupėj po 4 tš. Viso 28 dalyviai.

Iki paskutinio rato pirmuoju 
ėjo P. Vaitonis, jam tereikėjo 
pustaškio, kad būtų šių pirme
nybių nugalėtoju, tačiau baig
miniam rate jį įveikė Theodo
rovich, paglemždamas pirmą 
vietą.

Chess Review, birželio nr., 
Illinois žiniose mini Lietuvių 
komandos laimėjimą prieš 
Knight klubą 6-1. Komandoj 
žaidė Jakštas, Jankauskas, Zu- 
jus, Ramas, Šalkauskas ir Kar- 
puška. Žymesniųjų įvykių ap
žvalgoj per pastaruosius 25 me
tus, žymi Igno Žalio iš Kana
dos, pr. metų laimėjimą Golden 
Knights Postai Chess pirmeny
bių, kuriose iš 18 partijų I. Ža
lys tik vieną baigė lygiomis pir
mame rate (su Jonu Stonkum, 
taipogi iš Kanados). Kitas vi
sas laimėjo. Dalyvavo 1100 žai
dikų.

Bostono mokyklų komanda 
(kurios sudėty žaidė du lietu
viai jaunuoliai—Algis Makaitis 
ir Algirdas Leonavičius), birže
lio 11d. laimėjo prieš Pittsfield, 
Mass. moksleivius 5-1.

Europos zonines p-bes, Bu
dapešte, laimėjo vengras Bar- 
cza su 101/2-412 tš. Bertok (Ju
goslavija), Bilek (Vengrija), 
Matanovich (Jugos’.av.) ir Van 
Scheltinga (Olandija) surinko 
po 10 tš. Kitos Europos p-bės 
vyksta Madride, ten pirmauja 
olandas Donner, vengras Por- 
tisch, ispanas Pomar, čekaš 
Pachman, jugoslavas Gligorič, 
belgas O’Kelly ir kt.

REAL ■gSTATl

In Catholic Area

MOR - SAM HOMES
East 57 Street & Avenue L. 

Brooklyn’s Nevvest

ALL BRICK 2-FAMILY 
6(4 and 4(4 full basement

Hl 4-5044

SPECIAL NOTICE TO OUR-MANY OUT-OF-TOVVN CATHOLIC 
GROUPS WH0 WILL BE SPENDING SOME TIME IN THE 
NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - PENNSYLVANIA AREAS 
DUKINU THE SUMiviEK MONTHS — VISITING SHRINES - 
PILGKIMAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
Summer RESORTS AND CATHOLIC GATHfcRINGS. — THE 
FULLOWING HOTELS AND MOTELS HAVE SPLENDID Rt- 
PuTATIUN FOR CLEANUNESS, COMPLETE SERVICES ANO 
FHIENDLY HOMELIKE ATMOSPHERE. WE HIGHLY RttOM- 
MtNO THElrt FbR THE VERY BEST IN HOTEL AND MuTEL 
ACCOMMUDATIONS.

SECAUCUS — wew Jersey
ROYaL MOTuL — State Higmvay #3, Secaucus, N. J. — Every modem 

Cunveiuence - Fuie uocauon - special consiaerauon to reagious groups 
Um f-sboo

Sh-CAUCUS, New Jersey
CHRIS ANN MOTOR COUnT — U.S. Highway #3, Secaukas, N, J.

Ali Conveniences - Spiendid Location. special conšideraUon to Religious 
Groupes. U re 6-384*.

CAVALIER MOTEL & RESTAURANT. Fort Littleton, Penn. On U.S. 522.
54 mi. s. of turnpme incerchange. An attiactive new motei wiui TV, air- 
cona., centrai heai.į& tiied como. baths. Swim pool being uuilt. Rates: $6 S;

r-n. Meuonnelisourg, Pa. H U 5-5671. R—Resiaurant on premises. 
Upėn 7 a.m. - 9 P-m.

STRATFOKD MOTOR COURT — U.S. Highway #46, Totowa, N. J.
t>6 Ue juuxe Rooms, Kadio, Tėlevision, Hoc Vvaier H.eai., Air Conditioning 
JNear racerson; Zo Min. to 'i imes Square. Quiet, ComrinutOie, Convenlent 
'iu«.Ov<a — u.S. Mignway ivo. 46 — CLuiord 6-luio 
hpdiri BERu-dlN, N. J.

N In Bii;rc<_TibA\, N. J.
CHkio muicL — louO Tonelle Avenue, North Bergen, N.J. 

Ali convemences - Spienaid Locadon 
L N J-tioUO

LEBaNOIV, r-u-'.A.
PLAoiu.nt.ri nuiui- — NLNTH & CHESTNUT STS., Lebanon, Penn. 

oo ttouins - A»i uonvenieiices - $3.uu u p. speciai Kates to Kengious 
uroupao. CHes«.VicW o-.uoi.

rOuNTAIN'S IviOTtL — & MORRIS AVĖS., Long Brancn, N.J.
1x6 i.ruuem KOO1US - Ui v>au uaipec - Ane and SilvVver.
Specuu imies to Religious Groups 
C<-rpllOl Z-/A.U0 (N.J.)

WHITE BEAUTY VIEVV RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PENN.
Coitage Accomtuauons xor ZUO - mass on pienujvs avu£ Uiues every 
bunuo.y. AccoiiinhAiauons lor ri.one>niooner» - v u.cai;u.ier3 and saaes 
meeungs. special Kates to religit-us groupes Havney juū» (ra.)

AriCOLĄ MOTOR LODGE — State Highway #4, rAiiAMuS, N. J. 
nui uL <ė AiOi utu, - bingie u mis - ue Lm_<c umu> a: Appartnients. 
'ule Batas, Karnos, VVau to wan uarpeis, 'Leitpnuue ser/ice m ail hotei 
ruOiūs. speciai consiaerauon to rei-gious gioupcs. nuubard z-Uzvii.

In YOKx<, r-AKi'UV.
THE YOHK iuvvNE HGTEL — YORK, Penn. — “One of Pennsylvania’s 

Better Hoteis '. Ali Conveniences. Mae uucation. special Considerauon 
given to Kengious Groupes. York 8-2631

BRISTOL HOTEL — 129 WEST 48 STREET, N. Y. City; near Radio City 
Theaters, - pth Avenue Shops - T.V. availabie - Air Conditioning. 
Reasonable Rates. Special Consideration given to Keiigious Groups. 
Cl 7-3600

STADIUM MOTOR LODGE — West 167th Street exit of the Major Deegan 
Expressway (the N.Y.C. continuation of the N. Y. Thruway) 20 min. 

to Midtown by car or train. Air cond., Meeting rooms, T.V., Restaurant, 
Cocktail Lounge, walk to Yankee Stadium. Special rates for religious 
groups. Telephone LUdlow 8-5400.

SEASHELL---- Motei & Efficiency Apartments. One & two Room Units.
Open Ali Yegf - Air Conditioned - Swimming Pool - TV & Tel. in every 
unit. Spacioug Lobby and Sundeck. Reasonable rates. 101 N. Washington 
Avė. (9300 ?Blk.), Margate City, N. J. , ..

HILLTOP MOT-EL^jRbute 35, BELMAR, N. J. — Telephone GIbson 9-6217
One of the Shore’s Newest!
Air ConditiorSed — Hot VVater Heat — Free 21 inch TV
OPEN ALL YEAR

In Catholic Home
in Bayridge area of Brooklyn, N.Y.

Experienced Motherlv 
DAY OR VVEEKLY CARE 

Licensed - Reasonable prices 
Inspection invited — D E 1-3158

THE TARLETON HOUSE, INC.
79 Hopper Avė.. Waldwick. N.J.

FOR RETIRED PEOPLE
Cathoiics welcome. Reasonable rates

Inspection invited
Gllbert 4-6682

In Catholic area of East Strouds- 
burg, Pa. — 10-room Guest House 
suitable for Nursing Home, Camp 
or Retreat House. 15 acres of high 
land in Pocono Mountains; spring & 
drilled well. Mušt be seen. Asking 
$25,000. Write or phone: S. Ribecky

COUPLE VVANTED

Sleep in - Own private apartment - 
Top salary - Permanent job — in 
private Children’s Day School in 
Westchester County. Woman to do 
light cooking and cleaning: man be 
generally useful. Driving license de- 
sireable. Phone L Yrio 2-7C30.

OWNER HAS TO SELL

On 1 acre
HOUSE OF 10 ROOMS

with 2 kitchens & 2 baths. fumished 
?. hrs. to N. Y. City; — $6,000. 
Ben Chillura, Marlboro, N. Y.

Cardinal Farley Military Academy
Conducted by the Christian Brothers of Ireland

High School, Preparatory for Leading Colleges and Service Schools. 
Registered under Board of Regents by State of New York. Small 
Classes. Supervision. Ample facilities for Ali Sports. Located on 
a Scenic 900 Acre Estate. Private Lake for Boating & Swimming. 
Modem Fire-proof Dormitories. Classrooms and Gymnasium. — 
Two hours from New York on New York Central Exprese.

U.S. ARMY R.O.T.C.—N.D.C.C. DIVISION
(Honor Rating)

Address: REV. BROTHER J. C. BRICKELL
Rhineeliff-on-Hudson, New York TRinity 6-4440

In Catholic area of VINELAND, 
N. J. — CHICKEN FARM stocked 
and equipped. 1,700—l-yr.-old leg
horną; modem 8-rm. house, beautiful 
countryside, churches, schools 5 min.

Phila. bus passes door every (4-hr. 
Sacrifice, $14,000. TAylor 5-3656 N.J.

In Catholic area of Stone Ridge, N.Y. 
5 Rooms, 1(4 baths. 2-car garage. 
Three room Apartment, ten acres. 
Workshop, excellent water supply. 
Outside Barbeque; $12,500. Dorothy 
King Vanderburgh. Stone Ridge, N Y

OVerland 7-7172

PREPARE FOR SEPTEMBER !!!
A SELECT ACADEMY FOR RESIDENT AND DAY STUDENTS

MOUNT ST. JOHN ACADEMY G;»No6i

A New Resident Hali Now Completed for High School Girls
The Academy offers

Com plėtė College Preparatory.
General & Commercial Courses 
of Study.

Excellent Music Department, 
Athletics, Dramatici, “Creative 
Writing.

Elementary Grades: Boys & Girls
Send for Brochure—Mother Superior

STIGMATINE FATHERS AND BROTHERS
THINK: Not just your own future — būt the FUTVRE 

of other souls might depend on what you do 
NOW!

SERVE Christ’s crusade for souls as a STIGMATINE 
priest or Brother—dedicated to the Five Wounds 
of our Lord.

GET complete Information about Stigmatine activities — 
Apostolate of youth • Retreats • Parishes • 
Teaching • Voluntary foreign missions

CONTACT — Rev. Robert Keniston, C.P.S., Stigmatine 
Fathers, 302 Maple Street, Springfield, Mass.

In Catholic Area 
Of HAVVLEY. PA.

161 Acres. Dairy, over 60 acres till- 
able. Ali machinery; 39 head of cat- 
tle. 2 houses. fine pastures. 2 brooks. 
On acct. of sickness. $26.500. Henry 
Engels, Broker, Rte. 6, Hawley, Pa.

HOME IMPROVEMENTS

Home Ovvners — Dormers, porches, 
garages, roofing, siding.

Lot Owners — Complete home con- 
struction or shell only. Summer 
homes. Lake Cottages. —- Plans 
available - Free Estimates.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orange 2-7116 (New Jersey)

ACREAGE

Ideal for Catholic Institution in 
YONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land and Buildings, 
Splendid locations. Catholic areas 

Reasonable prices
Phone for appointment

YO 9-2735—Davn
BE 7-2162—Eves

R E P U B L I C ;
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y«—
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

| WHITE HORSE TAVERN t
| baras - restoranas |

I
 PRANAS BRUCAS, savininkas |

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N.Y. Tel. VIrginia 6-9519 |

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam f;

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

t
PAUL’S RESTAURANT

LIQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring St, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvaifiaufeios rūšies * amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICIIMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544
THE CHATEAU, Spring Lake’s only Motel-Hotel. Air conditioned. Ratesper 
person $5 to $7. Reduced rates to parties of 4 or more. Two blocks to Saint 
Catherine’s Church. Color Booklet on request. John E. P. Smith, owner-mgr. 
Phone GI 9-9800. 100 Chicago Blvd., GI 9-4994. Sea Girt Chateau atthe Beach. 
Rates per person $6 to $8. Complim. breakfast. Special consid. to relig. groups.

RECINE MANOR MOTOR HOTEL — FISHKILL, Route 52, New York 
Open Ali Year - Ali Conveniences. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating.
TW 6-9033

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.

POpIar 5-4110
ĄieAŽa motei

Op petite St. Nicholii* Church

RESTAURANTS

Tennessee 4ve. Near The Boardwtlk 
AHantic City, N. J. — AT 4-4193

Accommodations for 350 - Mitra modem unitf 
Inside. corridors - Evecutive suitas - Private 
terraces - Individually controlled eir condi* 
tioned and heated throughout - Free T.V. and 
Hi-Fi in every room - Large fwimming pool 
with $un dack end chalse lounget - Elevatof 
tervice - Coffte shop and Drugstore - Ro- 
creatioa Room - Free covered parking - Opee 
24 hotm year round.

MAJOR'S CORNER — Dining room 
open every day 12 noon to 10:30 p.m.

Air conditioned. 6823 4th Avenue, 
Brooklyn, TE 9-1551.

JOE MAJOR’S Ręst. - Bar & Lounge 
Open every day 4 p.m. to 12 p.m. 
Sunday 12 noon to 10:30 p.m. 6814 
4th Avenue, Brooklyn, SH 5-9168.

Good Food at Good Prices

MARBONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

194 Grand Street, New York City
Italian-American Cuisine 
Communion Breakfasts 

and Ali Sočiai Functions

CA 6-9631

Staten Island’s nevvest 
Chinese American Restaurant

CHINATOWN
RESTAURANT

LUNCHEON from 95<

DINNERS from $1.45

We cater to small groups for special 
Occasions—Parties. Luncheons. etc. 
Orders to Take Out. — Enjoy your 
favorite Cocktail or Beer. Weekend 
Specials. Bar-B-Q Spare Ribs and 
Lobster Rolls. Open 7 days a Mreek. 
Free Parking Lot. — YU 7-1414.

366 New Dorp Lane

paprika Continental Restaurant
Restaurant Espresso — UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st St.) NYC 
Hungarian - American Kitchen. Ex- 
cellent Food - Moderate Prices — 
LUNCHEON - DINNER SERVED

Dinners from $2.20

Visit The Ali New

BRIDGE HOUSE
RESTAURANT

Foot of Goethal’s Bridge
Elizabeth, New Jersey

Breakfast—Lunch—Dinner
Open 7 Days a Week

RECINE WAY RESTAURANT

3371 Eastchester Road, Brome, N.Y. 
Restaurant & Catering Service from 
15 to 1500 — Weddings - Commu
nion Breakfasts - Banquets - and all 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups.

O L 4-6495 O L 4-4084

MAYVVOOD INN RESTAURANT 
& COCKTAIL LOUNGE

122-124 W. Pleasant Avė., Maywood. 
N.J. Sizzling Steak Beatnik, Tossed 
Salad. Vegetables, Rolls or Bread, 
Strawberry short cake, Coffee-Tee- 
Milk $2.00. — HU 7-9669; DI 3-8022

ED FRICKE'S
SEAFOOD RESTAURANT

53 Bergen Pike South 
Ridgefield Park. N. J.

The Home of the Happy Lobster 
VVhole or Bolled or Broiled

LOBSTER
Served All Day — $1.25

DI 3-9717

MONUMENTS

HOLME’S
JuALlTY MONUMENTS

('Aštomtr Satisfird”
■ - ’«• Free Designs and Pricea 

19 Finger St., Saugertiea, N.Y.
CH 6-8480

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chesnuf Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1 181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR 15ALZAMUOTOJAS
74 Providence Street 

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East St~, New Britain, Conn.

Tel.: B A 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD. Conn.

infMtiiliitiitngiHiitnliitiitii»ntiTfirtii1iliitLiiitn>i t ~y-— -    

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS

— 422 MMtehaa JMh RWgwood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tek HYacint 7-4677



PAtBĮąiMK«S

DRUSKONIEWIW,

NEW YORK

nai

84-14 JAMAICA AVĖ.
Skyriaus Sekretorius

BROCKTąN, MASS.

Since 1889

Anytohere

our specialty

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

LĮTUAI

Dėl brangaus mokslo draugo

A. a. VYTAUTO ŽUKOVERONIKAI SYILAINIENB
Matthew P. BaltasREGINA CEPULYTC

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO NEW YORKE
NOTARY PUBLIC

PIKNIKAS GEGUŽINE 'ALEKSO MROZINSKO

(netoli Idleviid Airport*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

visi lietuviai dalyvauti mokyk
los šventėje.

Rockaway Blvd. A 248th Street, Springfleld Gardens, L. I.

Maironio šeštadieninė

"Baltoragto- malūno" plokš
telės jau baigiamos išparduoti. 
Labai ribotas skaičius dar gau
namas Darbininko administra
cijoje, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Vieno albu
mo kaina 10 dol. ' -

TRADICINIS - METINIS

Antanas Terebeiža birželio 8 
šeimos ir artimųjų f tarpe at
šventė 70 nietų amžiaus sukak
tį. Ta progą žmona Julija šu 
Kubiliais suruošė vaišes ir ap
dovanojo. ."

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

Weddinqs & Funerafs

A Liet. Inžinierių ir Archi
tektų s-gos, New Yorko sky
riaus susirinkimas įvyko birže
lio 4 J. Vilgalio namuose, Great 
Necke, L.I. Arch. A. Bražinskas 
skaitė paskaitą apie japonų ar- 
cbitektūrą. Susirinkimo metu į 
skyrių buvo priimti keli nau
jai baigę inžinieriai. Kitame 
susirinkime, rudenį, paskaitą 
apie skaičiavimo mašinas skai
tys inž. S. Bobelis.

galima gauU butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

3. šokiai — Romo Butrimo orkestras.

1. New York State Cup 1954 56 metų Galdikams 
Taurių {teikimas;

2. Loterija — Bufetas;

beizienę, du brolius Benediktą 
ir Joną, bei kitus artimus šei
mos narius.

Trėmimų- prisiminimą ruošia 
kartu lietuviai, latviai ir estai 
birželio 18 d. 8 yąl. vak. Don- 
nelly teatro salėje.

Balto 17 skyrius Bostone 
skelbia aukų rinkimo vajų są- 
risy su birželio trėmimų prisi
minimu. Geriausiai pagerbsime 
savo tautps didvyrius, jei savo 
auka padėsime Baliui šelpti iš
tremtuosius ar grįžusius, bet 
likusius be sveikatos, ar dėl 
kitų priežasčių patekusius į var
gą. Aukas prašome siųsti sky
riaus iždininkui A- Bričkai, 
89,Old Harbor St So. Boston 
27,- Mass., A. Andriulioniui, 245 
W, 5St, Šo feston >27, Mass., 
V. Vakauzai,40 I Št., So. Bos
ton 27, Mass , taip pat Balfo 
skyriaus nariai lankysis po na
mus su aukų lapais.

Skautų Brafijoe Atlanto ra-

Andr. Salvest
New Jersey Lietuvių Tarybos 
pirm., VI. DUis, sekretorius

Stovyklautojų žiniai: prime
name, kad stovyklautojai pran
ciškonų berniukų vasaros sto
vykloje, Kennebunkporte, Me., 
bus paimti automobiliais bir
želio 30, 9 vai. ryto. Prašome 
pristatyti berniukus į vienuo
lyną, 680 Bushwick Avė., Brook 
lyn 21, N. Y.

'FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS

Veronika Svilainienė mirė 
birželio 8. Palaidota birželio 11 
iš Angelų Karalienės bažnyčios 
į šv. Karolio kapines LI. Lai
dotuvėmis rūpinosi J. Garšvos 
laidojimo įstaiga. Liūdinčius pa
liko vyrą Igną, sūnų Edvardą 

Apreiškimo par. salėje ruošiasu šeima,—seserį-Juliją Tere- 
savo darbo dešimties metų mi
nėjimą ir mokslo metų užbai
gimą. Meninę programą atliks 
patys mokiniai. Po programos 
bus šokiai. Maloniai kviečiami

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.; AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961 
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

GRABORIUS
BALSAMU0T0JAS

Parduodamas laivas “Rūta”. 
1951 Owens Sedan Cruiser, 26 
pėdų ilgio, 11 pėdų pločio. Mo
toras 100 HP. įvairiausi pato
gumai, 4 lovos.Egražintasir 
patobulintas geriau nei 1960. 
Kaina 4,900 dol. Telęfonuotį 
VI64572.

. .ai \ . Martyną Janams šaulių kuo-
Gražioje\Highland sekcijoje pa tradičihę Saulių S-gos šven- 

dviejų šeimų name-^antrame tę ruošia per Jonines, šiais me- 
aukšte išnuomojami . 4. kamba^ tais toji šventė bus švenčiama 
riai su veranda (perėjūnai),vir- birfelio 25, 4 vai. popiet, Brock- 
tūve, vonia ir apšildymu? Pa- tono-Romuvosparke. 
geidaujama .suaugusių-'šeima. ?-'■ Buslaužas su programa.ku- 
Kreiptis po_3 vai. popiet tel. A rią; įšjpdldyš Bfocktono jauni- 
P 7-8354. >?/?'?; ’ a -: ?... Šėnutien^švadovaujamas.

"<?”,T"'" ■ '' Bus įjfetas'sS^ulių pdgamin-
Parduodami 4 kambarių bal

dai ; bei . iŠnuOmojaĮųi'4; kam
bariai gerame stovyje; Kreip
tis vakarais po A vai.: 201Šo. 
2nd St?APt. 29, BreOklyn 11, 
N.Y.’ ■" > ' j" v

SIUVĖJŲ UNIJOS RINKIMAI

A. C. W. of A. Unijos, Lie
tuvių Siuvėjų 54 skyriaus, mė
nesinis narių susirinkimas į- 
vyks birželio 22, o skyriaus de
legato ir vykdomosios tarybos 
narių rinkimai bus birželio 29, 
unijos patalpose, 11-27 Arion 
PI., Brooklyn, N.Y. Nominuoti 
kandidatai: Skyriaus delegatu 
— Vytautas Ubarevičius, pir
mininku, Vincas Zaveckas, vice- 
pirm. Petras Kadakauskas,se- 
kret. Teodoras Yagella, fin. se- 
kret. - ižd. Jurgis Kazakevi
čius, vykd. tarybos sekr. Ka
zys Kundrotą, Trade Boardo 
atstovais — Kazimieras Tho- 
mas ir Jurgis Bernotą, Vykd. 
Tarybos nariu — Bronė Spu- 
dienė.

Rinkimų salė bus atidary
ta nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. 
vakaro. Prašomi skyriaus ne

aktyviai dalyvauti.

53 kuopa birželio 19, sekma
dienį, Laisvės parke (340 Mit- 
chel Avė.) 1 vaLqpopięt ruošia 
pietus, į kuriuos kviečiame vt> 
sus atsilankyti. Pelnas skiria-, 
mas tėvam pranciškonam pa-, 
remti. Įėjimas 1.50 dol.

Ona Aftutienė

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

tais- itŽkandriais.šokiamsgros 
F£mito orkestras? , : 

'šauliai kviečia Brocktono, 
Bostono'ir apylinkių lietuvišką 
visuomenę į gegužinę atsilan
kyti; prisiminti Rambyną ir 
prisiminti jo saugotoją—tautos 

_Vtongungio^te? Išnuomoja- patriarchą velionį Martyną Jan- 
mi 1, 2 ar.3 kambariai. Kainb kų. I. M. P-
nuo 4 iki 7 dol. savaitei. Na- ‘ ‘ ■ ■' -u- - — •'
mas yra netoli pašto, parko ir Išnuomojamai vienas kam- 
De Kalb .Canarsie -požeminio barys su baldais Woodhavene, 
^±.StotT- 5®*® **• po 5 vai
EV 60923 po 7 vai. vakare. vak. telef. HI 1-5055. kyt ?r. KatofieM. Nootr. b. Kertei

lėšų di<-ponavitoaš,196Į Vasa- 
rio lS minsimas 4r Lwersey 
lietuvių draugijų Įr- klubų pir
mininkai arba jų įgalioti asme
nys (po 2 atstovus, cuo kiekvie
nos draugijos) kviečiami į 
suvažiavimą, būtinu atvykti.

Nestovėkime nuošaliai ir ne
būkime tik stebėtojais, o nn- 
kimės konkretaus darbo. Suva- 
Žarimas^yraTTabai^yS^te^ir 
nuo jo pareis, kaip lietuviai mo
ka save repfezentuoti ir lietu
viškus reikalus ginti. Nenumo- 
kim ranka ir nesakykim, te
gul kiti dirba, bet patys vie
ningai glauskimės į gretas, kad 
greičiau ir lengviau -galėtume 
siekti savo užsibrėžtų tikslų.

jono skautininkų ir skautų su
sirinkimas įvyko birželio 12 šv. 
Petro parapijos salėje. Dalyva
vo. apie 30 atstovų iš įvairių ra
jono vietovių. Susirinkimą pra
vedė V. Pileika. Svarstyti or
ganizaciniai reikalai. Nutarta 
prašyti vyr. skautininką A. Ma- 
tonį sušaukti visos Brolijos va
dovų panašų susirinkimą.

Marijos vaikelių draugija bir
želio 13 suruošė vienos dienos 
išvyką į New Bedford, Mass. 
Išvykai vadovavo mokytojos se
selės.. ..;

Parapinės mokyklos šių me
tų graduantai birželio 15 - 16 
lankė New Yorką. Kelionei lė
šas parūpino mokyklos tėvų ir 
mokytojų draugija. ?

Koncertui rengti komiteto po
sėdis šaukiamas birželio 22 d. 
8 vai vak. šv. Petro parap. sa
lėje. Koncertas, kaip Žinome, 
bus sausio 8. Bus išpildomos 
šv. Cicilijos koncertinės mišios 
su simfoniniu orkestru ir solis
tais.

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flower$

WOODHAVEN 21, N. Y. 
(Porest Parkway stotis)

Regina čepulytė birželio, 17 
baigė Putnamo katalikų aka
demiją ir už pasižymėjimą moks 
le, gerą būdą ir gabumus tiks
liuosiuose moksluose gavo auk
so medalį. Taip pat gavo ir 
kitą atžymėjimą ir piniginę do
vaną už pažangą lituanisti
niuose dalykuose. Dabar išlai
kė konkursinius egzaminus į 
New Yorko kolegiją, kur stu
dijuos tiksliuosius mokslus.

dar priima užsakymus vasarai 
ir liepos 4 (4 July) savaitgaliui.

Mirusieji. Po gedulingų šv. Jenney ir Daratos Chesnell - 
Petro par. bažnyčioje pamaldų Jenney sūnus Ričardo ir Al- 
palaidoti: len vardais. Tėvai gyvena 357

Apolžs Savičiūnas (turtelio 6) W.4th St.

Maloniai praiome kuo skaitlingiausiai atsilankyti

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO VALDYBA

231 BEDFORD AVĖ. 
BrooMy**, N. Y.

mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai 
Al^sandrai ŽUK1ENE1, dukrelei Rūtai ir sūnui 
Rimui

Prieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iž 

ONOS IVASKIENĖS

BALDŲ KRAUTUVES

2 7 0 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859

CATSKILL KALNUOSE

Beturiu vasarvietė

84-62 JAMAICA AVĖ.
(prie Fomt Farkway Station) 

WOOOHAVKN, N. Y.
Rntefkiam garMncfts ' laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

Rašyti:

Mrs. S. Kraunaitis, Andes, N.Y.

Tel. Andes (Endis) N. Y, 2781

68 m. Velionis gyveno 34 
Stimson St. Roxbury, Mass. Nu
liūdime paliko dvi dukteris ir 
brolį. Palaidotas šv. Juozapo 
kapinėse.

Petras Yankauskas (birželio 
13) 70 m. Velionis gyveno 9 
St. Marks St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko du broliu ir 
seserį. Palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Veronika Morkis (birželio 15) 
81 m. Velionė gyveno 19 Lath- 
rope St., Brighton, Mass. Pa
laidota šv. Mykolo kapinėse.

Antasas Ramanauskas (birže
lio 17) 77 metų. Velionis gy
veno 168 W. 9th St. Nuliūdi
me paliko žmoną, 4 sūnus, 1 
dukterį, seserį ir brolį. Laido
jamas N; Kalvarijos kapinėse.

Paulina Benzinienė (gegužės 
31) 73 m. Velionė gyveno 699 E. 
5th Št. Nuliūdime paliko du sū
nus ir seserį. Palaidoti visi 
N. Kalvarijos kapinėse.

Pakrikštytas birželio 12 d. 
šv. Petro bažnyčioje Richard

F U N E R AL HOME
197 VVEBSTER Avė. 

~PRANAS WAITRUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. Hlckory 1-5220 
Rez. JAmalca 6-7272

423 METROPOLITAN A V E.
BROOKLYN, N. Y.

— . . . - . ■ .. ..... _■


